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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνη ζπλέβαιαλ ζηελ εθπφλεζε απηήο ηεο κειέηεο 

θαη κνπ πξνζέθεξαλ ηε ζπκβνπιεπηηθή, πιηθή, ςπρνινγηθή θαη δηδαθηηθή πνιχηηκε 

βνήζεηά ηνπο: ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζρνιείνπ, ηε κεηέξα ηνπ καζεηή, ηνλ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη φινπο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ πξφζπκα θαη ρσξίο θαλέλα δηζηαγκφ θαη αληίξξεζε δέρηεθαλ 

λα κνπ παξαρσξήζνπλ ζπλεληεχμεηο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα.  

Δπίζεο, πξέπεη λα επραξηζηήζσ θαη λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηελ 

επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, Επγά νθία, γηα ηηο επνηθνδνκεηηθέο  θαηεπζχλζεηο, 

παξαηεξήζεηο θαη ζρνιηαζκνχο ηεο πνπ κε ιεπηφηεηα, επγέλεηα θαη ππνκνλή κνπ 

ππνδείθλπε. Ζ ζπλεξγαζία καο ήηαλ άςνγε.  

Σέινο, νθείισ λα γξάςσ έλα επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ζε θίινπο/εο  κνπ θαη 

ζπκθνηηήηξηεο πνπ κε ππνζηήξημαλ ςπρνινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηελ εθπφλεζε 

ηεο κειέηεο.   
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλάηαη ε δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ζε 

καζεηή κε ζπγγελή πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε ζην πιαίζην ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο.  

Ζ κειέηε δηεμήρζε κε βάζε νξηζκέλεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: αλ ε δηδαζθαιία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεμηνηήησλ (γιψζζα, καζεκαηηθά) δηεπθνιχλεηαη κε ην πξφγξακκα 

θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο, αλ ε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεμηνηήησλ δηεπθφιπλε ηνλ καζεηή ζηελ θαηαλφεζε 

θεηκέλσλ θαη δηεχξπλε ηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνλνκία ηνπ κε ηνπο άιινπο θαη αλ ε 

ζηνρεπκέλε θαη αηνκηθή δηδαζθαιία ππνζηήξημε απνηειεζκαηηθά ηελ εληαμηαθή 

δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε ζπγγελή πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε. 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαη ε κεζνδνινγία 

είλαη κεηθηή,  απνηειείηαη απφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα. Σν ζέκα ηεο έξεπλαο 

ηαπηίδεηαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε, πνπ αθνξά ζε κειέηε πεξίπησζεο καζεηή κε 

νβαξά Οξζνπεδηθά Διαηηψκαηα. Σα πνηνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο παξαηήξεζεο: πίλαθεο άηππεο παηδαγσγηθήο αμηνιφγεζεο, ΛΔΒΓ, 

ην ΠΑΠΔΑ, νη παξαηεξήζεηο γηα ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αιιά 

θαη ε εκπεηξηθή παξαηήξεζε. Γηα ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ρνξεγήζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο 29 εθπαηδεπηηθνχο θαη 10 γνλείο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ηεζζάξσλ ελειίθσλ 

εκπιεθφκελσλ κε ηνλ καζεηή: δηεπζπληή, δαζθάια ηάμεο, γπκλαζηή θαη κεηέξα ηνπ 

καζεηή. Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο excel θαη ηα 

απνηειέζκαηα απεηθνλίζηεθαλ ζε πίλαθεο θαη γξαθήκαηα. 
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ABSTRACT 

This research investigates the teaching of academic skills in a student with multiple 

congenital arthrogryposis under supporting program of parallel support. 

The study was conducted based on some research hypotheses: if the teaching of 

educational skills (language, mathematics) facilitated by the program and the learning 

process of parallel support, if the differentiated teaching skills facilitates student 

understanding of texts and expands the  emotional autonomy with others and if 

targeted and personalized teaching effectively supported the integration process of the 

student with arthrogryposis multiplex congenital. 

The survey was conducted in the field of special needs education and methodology 

are mixed, consisting of quantitative and qualitative data. The issue of research 

identified with the practice, which relates to student case study Seriously Orthopedic 

Defects. Qualitative data were collected through observation methodology: Basic 

Skills Checklists (BSC), the Framework Curriculum for Special Education (FCSE)  

for students with SEN, the comments on the general and specific learning difficulties, 

and empirical observation. For quantitative data, questionnaires were administered to 

29 teachers and 10 parents of the parents' association and guardians. Also, four adults 

were interviewed involved with the student: Director, classroom teacher, trainer and 

mother of the student. Data were analyzed using the excel program and the results 

visualized in tables and graphs. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   

6 
 

RIASUNTO 

Questa ricerca indaga l'insegnamento di competenze accademiche in uno studente con 

multipla congenita artrogriposi nell programma di supporto parallelo. 

Lo studio è stato condotto sulla base di alcune ipotesi di ricerca: se l'insegnamento di 

competenze educative (lingua, matematica) facilitati dal programma e il processo di 

apprendimento di supporto parallelo, se le competenze didattiche differenziate facilita 

la comprensione degli studenti di testi e si espande l'autonomia emotiva con gli altri e 

se mirati e insegnamento personalizzato efficacemente sostenuto il processo di 

integrazione dello studente con artrogriposi congenita multiplex. 

L'indagine è stata condotta nel campo dell'insegnamento speciale e la metodologia 

sono mescolati, composto di dati quantitativi e qualitativi. La questione della ricerca 

identificata con la pratica, che si riferisce al caso di studente studiare seriamente 

difetti ortopedici. I dati qualitativi sono stati raccolti attraverso metodologia di 

osservazione: Liste di Controllo di Base Competenze (LCBC), il Quadro Analitico 

Del Programma Di Insegnamento Speciale (QADPDIS) per le persone con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), i commenti sulle difficoltà generali e specifici di 

apprendimento, e l'osservazione empirica. Per i dati quantitativi, i questionari sono 

stati somministrati a 29 insegnanti e 10 genitori di associazione e guardiani dei 

genitori. Inoltre, quattro adulti sono stati intervistati coinvolti con lo studente: 

direttore, insegnante, formatore e madre dello studente. I dati sono stati analizzati 

utilizzando il programma excel ed i risultati visualizzati in tabelle e grafici. 
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1. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α: Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

1.1 ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

1.1.1. Έληαμε θαη Παξάιιειε ηήξημε 

1.1.1.1. Μειέηεο πάλσ ζηελ έληαμε θαη ελζσκάησζε ζηα γεληθά ζρνιεία 

Ζ έληαμε, σο έλλνηα θαη δηαδηθαζία, έρεη απαζρνιήζεη αξθεηά εηδηθνχο παηδαγσγνχο, 

δαζθάινπο θαη εξεπλεηέο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κηαο θαη είλαη έλαο ζρεηηθά 

πξφζθαηνο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ζρεηηδφκελνο κε ηελ εηδηθή αγσγή. 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία είλαη πνιχ ζπρλή ε ηαχηηζε ησλ φξσλ έληαμε θαη 

ελζσκάησζε. Ζ Εψληνπ - ηδέξε (2011) αλαθέξεη φηη ν Σζηλαξέιεο δηαρσξίδεη 

ελλνηνινγηθά θαη ρξνληθά ηνπο δχν φξνπο, θαζψο ε ελζσκάησζε πξνυπνζέηεη ηελ 

έληαμε. Ο ίδηνο ν Σζηλαξέιεο (2011) ραξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδεη : «Έληαμε 

(integration) ζεκαίλεη ηελ απνδνρή, κέζα ζε κηα ήδε ιεηηνπξγνύζα – κε ηηο δηθέο ηεο 

θπζηθέο θαη θνηλσληθέο δπλακηθέο – νκάδα, κηαο ζέζεο, από έλα άηνκν ή κηα θαηεγνξία 

αηόκσλ, πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά, βηνινγηθά, ςπρνινγηθά ή νηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, θαη ηελ παξνρή θάζε είδνπο βνήζεηαο κέζα θαη έμσ από ηελ νκάδα γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο απηήο, θαζώο θαη ηελ απόθηεζε ξόινπ ή ξόισλ ζηα πιαίζηα 

απηήο ηεο νκάδαο», ελψ κε ηνλ φξν ελζσκάησζε ραξαθηεξίδεη «ηελ αιιειναπνδνρή 

από έλα ζύλνιν ή κηα νκάδα, ελόο αηόκνπ ή κηαο νκάδαο. Τελ αλάπηπμε 

θνηλσληνδπλακηθώλ ζρέζεσλ, ρσξίο ηελ παξνρή θακηάο ηδηαίηεξεο βνήζεηαο, είηε από 

ηελ νκάδα, είηε από νπνηνλδήπνηε εμσηεξηθό παξάγνληα, κε απνηέιεζκα ηελ πιήξε 

απνξξόθεζε ηνπ αηόκνπ ή ηεο νκάδαο ζηηο δηακνξθνύκελεο ζρέζεηο, αιιά θαη ηε 

δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο ακθίπιεπξα». 

Ο ζθνπφο ηεο έληαμεο, φπσο δηαθαίλεηαη θαη παξαπάλσ απφ ηνλ νξηζκφ είλαη ν θάζε 

άλζξσπνο πνπ έρεη δηαθνξεηηθά θνηλσληθά, βηνινγηθά, ςπρνινγηθά ή άιια 

ραξαθηεξηζηηθά λα κπνξεί λα απνιακβάλεη ηα ίδηα αγαζά θαη ππεξεζίεο κε ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Να ζπκκεηέρεη ηζφηηκα ζε θάζε έθθαλζε ηεο θνηλσληθήο δσήο, 

λα εληάζζεηαη δειαδή πιήξσο κέζα ζηελ θνηλσληθή νκάδα, λα ηπγράλεη αλαγλψξηζεο 

απφ απηή θαη λα κπνξεί λα ζηαζεί επαγγεικαηηθά, νηθνλνκηθά, δηαπξνζσπηθά ρσξίο 

δηάθξηζε κέζα ζηελ θνηλσλία. 

Αλαγλσξίδνληαο ηνλ ζθνπφ ηεο έληαμεο, πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ θάλεη 

πξνζπάζεηεο λα εθαξκφζνπλ εθπαηδεπηηθή εληαμηαθή πνιηηηθή: Μ. Βξεηαλία, Ηηαιία, 
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Ηζπαλία, Βέιγην, Γαιιία, Κάησ Υψξεο , Διιάδα θαη Ζλ. Πνιηηείεο Ακεξηθήο. 

(Γξνζηλνχ, 1998). Ζ ξηδνζπαζηηθή έθζεζε ηεο  Warnock, πξνέδξνπ ηεο 

Κπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ Αγγιία ην 1978, ε νπνία κηινχζε γηα έληαμε ησλ 

παηδηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο ζην γεληθφ ζρνιείν θαη ζπλεθπαίδεπζε, 

απνηέιεζε ηελ απαξρή κηαο πνιηηηθήο ελζσκάησζεο ην 1981 κε ηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Νφκν, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ηα παηδηά κπνξνχζαλ λα εθπαηδεπηνχλ ζηα γεληθά 

ζρνιεία κε βάζε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. (Warnock & Norwich, 2011). Σν Βέιγην 

μεθίλεζε ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ ελζσκάησζε ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε ην 

1970. Ζ Ηζπαλία αθνινπζεί κνληέιν ελζσκάησζεο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, ελψ ε Ννξβεγία κφιηο ην 1991. Ζ Γαλία ,ε νπεδία θαη ε Ηηαιία είλαη ηα 

επξσπατθά θξάηε, ζηα νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί Νφκνο εθαξκνγήο εληαμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ. Ο λφκνο 517/1977 ηεο Ηηαιίαο απνηειεί ηελ πξψηε ζνβαξή 

ζεζκνζέηεζε πνπ επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε κεηνλεμίεο ζηνλ ηξφπν 

δσήο ηνπ θαλνληθνχ ζρνιείνπ. (Γξνζηλνχ, 2002).  ηελ Ηηαιία δελ ππάξρεη κέρξη θαη 

ζήκεξα δηαρσξηζκφο ζε εηδηθφ θαη γεληθφ ζρνιείν. Απφ ηελ ειηθία ησλ 6 κελψλ κέρξη 

θαη 20 ρξφλσλ νη καζεηέο κε ΔΔΑ εθπαηδεχνληαη ζηα γεληθά ζρνιεία καδί κε ηνπ 

ππφινηπνπο, ρσξίο ΔΔΑ ή/θαη αλαπεξίεο, ζπκκαζεηέο ηνπο (Γξνζηλνχ, 2015). 

Έξεπλεο, παξεκθεξείο, κε ηελ παξνχζα, έρνπλ γίλεη ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην 

επίπεδν αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε ΔΔΑ θαη δπζθνιίεο κέζα ζηελ 

θνηλή ηάμε, ηα εληαμηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ- πνπ εξγάδνληαη ζηα γεληθά ζρνιεία - γηα ηελ έληαμε. 

Έξεπλα ηεο Παληειηάδνπ  είρε δεκνζηεπηεί ζην πεξηνδηθφ «χγρξνλε Δθπαίδεπζε» 

πνπ αθνξνχζε ηε ζέζε ησλ παηδηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο ζηηο 

ζπλεζηζκέλεο ηάμεηο. Ζ εηθφλα πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, 

δείρλεη φηη ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα ζε 

θάζε ζπλεζηζκέλν ζρνιείν θαη αθνξά ηελ θαζεκεξηλφηεηα φισλ ησλ δαζθάισλ. ην 

ζχλνιφ ηνπο νη δάζθαινη θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κε βάζε ηα νπνία 

έλα παηδί κπνξεί λα νξηζζεί σο παηδί κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ελψ ηδηαίηεξα 

αλεζπρεηηθφ είλαη φηη ην 1/5 ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη πσο ζην παξειζφλ δελ έρεη 

θάλεη ηίπνηα απνιχησο γηα λα αληηκεησπίζνπλ πεξηπηψζεηο εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ πνπ ζπλάληεζαλ ζηελ ηάμε. ηελ πεξίπησζε, ηνπ ηη ζα έθαλαλ εάλ είραλ 

έλα παηδί κε ΔΔΑ κέζα ζηελ ηάμε ηνπο, νη εξσηεζέληεο δάζθαινη ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο απάληεζαλ φηη ην πξψην πξάγκα πνπ ζα επέιεγαλ ζα ήηαλ ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
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γνλείο (60,7%), ηελ παξαπνκπή ζε εηδηθή ηάμε/ ζρνιείν (31,4%) θαη ζηελ ηξίηε ζέζε 

έξρεηαη ε επηινγή ηεο αηνκηθήο/ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο (30,7%). Γεληθά νη 

απαληήζεηο ησλ δαζθάισλ γηα καθξνπξφζεζκε αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ 

παηδηψλ κε ΔΔΑ κέζα ζηελ ηάμε ηνπο θαη γηα βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο έληαμεο ήηαλ 

ε παξνρή γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία παηδηψλ κε ΔΔΑ ζε φινπο ηνπο 

δαζθάινπο σο κέξνο ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ε δεκηνπξγία ηκεκάησλ 

κεηεθπαίδεπζεο, ψζηε λα ππάξρεη έλαο ηθαλφο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ζα 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά θαη λα ζηειερψζνπλ ηελ εηδηθή αγσγήο 

(Παληειηάδνπ, 1995). 

 Μηα άιιε ζπλαθή έξεπλα, ηνπ Α. Παπαζηακάηε, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ 

«Παηδαγσγηθφ Βήκα Αηγαίνπ» ην 2002, εμεηάδεη ηηο γλψκεο ησλ δαζθάισλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο έρνπλ ειιηπή εθπαίδεπζε 

γηα λα εξγαζζνχλ απνηειεζκαηηθά κε παηδηά κε ΔΔΑ, ελψ αλαθέξνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά φηη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θξίλεηαη αλαγθαία θαζψο θαη ε 

κεγαιχηεξε ζηήξημε απφ ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν εηδηθήο αγσγήο ή απφ εμεηδηθεπκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα πεξλνχλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

απφ ην ζρνιείν ηνπο γηα λα ηνπο δίλνπλ πιεξνθνξίεο. Σνλίδνπλ επίζεο φηη ζε θάζε 

ζρνιείν θαη εηδηθά ζηα νιηγνζέζηα ζα έπξεπε λα θαζηεξσζεί ν ζεζκφο ηνπ 

πεξηνδεχνληα εθπαηδεπηηθνχ θαη πεξηνδεχνληα εηδηθνχ επηζηήκνλα, φπσο ζρνιηθνχ 

ςπρνιφγνπ, ηαηξνχ, θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ (Παπαζηακάηε, 2002). 

Ζ Εψληνπ – ηδέξε (2011) γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά, πσο φηαλ κηιάκε γηα έληαμε θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, αλαθεξφκαζηε ζε κηα δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο εθπαίδεπζεο. Οη ζηφρνη ηεο έληαμεο γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν πξέπεη 

λα εθπιεξψλνπλ κεξηθέο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αλάπηπμε 

δηαδηθαζηψλ πνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε επηινγή πξνγξακκάησλ γηα ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο αηφκσλ, θαζψο θαη γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ αηφκσλ πνπ ζα εξγαζηνχλ ζηα 

πξνγξάκκαηα έληαμεο. Γηα λα γίλεη ε έληαμε πξαγκαηηθφηεηα, απαηηείηαη ε ιήςε 

ζεκαληηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ, ε αλάπηπμε κηαο θνηλσληθήο – 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ «ζα πεξηιακβάλεη κέηξα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηνπο 

εζληθνχο θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο εθπαηδεπηηθνχο θαη επηκνξθσηηθνχο θνξείο ηεο 

έληαμεο» (Εψληνπ – ηδέξε, 2011 :21). 
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1.1.1.2. Πξφγξακκα εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (παξάιιειε ζηήξημε) 

ηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ππήξμαλ εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο πνπ 

ζηφρν είραλ ήηαλ ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

εκαληηθή πξφνδνο επηηειέζηεθε ζε ππνδνκέο, πξνγξάκκαηα, δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

εθπαίδεπζεο θαη ζε εηδηθφηεηεο ππνζηήξημεο ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ., 2010) 

«Σην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην πξνβιέπεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ απηώλ είηε ζε  

εηδηθά ζρνιεία, είηε ζε Τκήκαηα Έληαμεο (Τ.Δ) ή/θαη ε δπλαηόηεηα ζπλεθπαίδεπζεο 

απηώλ ησλ καζεηώλ ζην γεληθό ζρνιείν πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε ηε κνξθή “παξάιιειεο ζηήξημεο”» (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ., 2010). 

Όκσο νη λφκνη θαη ε ηεξάζηηα πνζνηηθή αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ησλ πηζηψζεσλ δελ επαξθνχλ γηα λα έρνπκε πξάγκαηη απνηειεζκαηηθή 

εθπαίδεπζε φισλ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία. Ζ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε ηνπο, 

φπσο νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα, ηειηθά δελ πινπνηεί ην 

λνκνζεηεκέλν ζηφρν ηεο γηα «έληαμε ή ε επαλέληαμή ηνπο ζην γεληθφ ζρνιείν» θαη 

γηα λα θαηαζηνχλ ηθαλνί ζηε ζπκβίσζε κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν (άξζξν 2 

λ3699/2008). 

Σν ζέκα δελ είλαη απιψο λα έρνπκε έλαλ καζεηή κε αλαπεξία ζε έλα ζρνιείν νχηε 

απηφο λα εληαρζεί θνηλσληθά ζηελ θνηλή ζρνιηθή ηάμε. Σν ζρνιείν γηα φινπο, ην 

δηθαίσκα εθπαίδεπζεο γηα φινπο, αλεμάξηεηα απφ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο, 

απνηειεί πξφθιεζε ηφζν ζην επίπεδν ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο  θαη αλαδεηθλχεη έλα κείδνλ ζέκα γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γεληθφηεξα.  

Σν Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2010) ππνγξάκκηδε πσο ε δηεζλήο θαη ε ειιεληθή εκπεηξία  

δείρλνπλ φηη γηα κηα πνηνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ αλαπήξσλ έρνπκε 

κπξνζηά καο λα θάλνπκε έλα κεγάιν άικα ζηνλ ηξόπν πνπ πξνζεγγίδνπκε ηελ 

αλαπεξία θαη παξεκβαίλνπκε ζηελ εθπαίδεπζε. «Σθνπόο είλαη ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ 

ζρνιείνπ θαη ηνπ ζρνιείνπ γηα όινπο λα έρνπκε ηηο αλαγθαίεο ηνκέο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, κε επίθεληξν ηνλ καζεηή ώζηε θαλέλαο καζεηήο κε αλαπεξίεο ή εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα κε ζηεξείηαη ηνπ αγαζνύ ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα αλαπηύμνπκε 

έλα κνληέιν εθπαίδεπζεο πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε καζεηή» 

(Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ., 2010). Ζ ζεζκνζέηεζε θαη πινπνίεζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο 
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εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ ΑκεΑ ζηα ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο θξίλεηαη 

αλαγθαίν. Απηφ πξνυπνζέηεη λα έρνπκε θαηάιιεια επηκνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο ζηε ζρνιηθή ηάμε παξάιιεια κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο γεληθήο ηάμεο (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ., 2010).  

 Γη‟ απηφ ζρεδηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε 

θαη Γηα βίνπ Μάζεζε» ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη νξγαλψζεθε ε πινπνίεζε ηνπ 

«Πξνγξάκκαηνο εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ έληαμε καζεηώλ κε 

αλαπεξία ή/ θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». ηα πιαίζηα ηνπ πξφγξακκαηνο 

απηνχ, πξνζιακβάλεηαη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα ηελ ζπλεθπαίδεπζε - παξάιιειε 

ζηήξημε καζεηψλ κε αλαπεξία, επηκνξθψλεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη επηζηεκνληθά θαη 

ζπκβνπιεπηηθά, απφ θαηάιιεινπο θνξείο ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. ( λ. 

3879/2010 (ΦΔΚ 163/ηαΑ΄/21-10-2010 Αλάπηπμε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο, άξζξν 26). 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

(Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ., 2010) ππνγξακκίδεηαη φηη ο ζεζκφο ηεο 

ζπλεθπαίδεπζεο/παξάιιειεο ζηήξημεο απνηειεί ζηελ νπζία εθαξκνγή ηνπ 

ζπκβνπιεπηηθνχ κνληέινπ ηζφηηκεο ζπλεθπαίδεπζεο  θαη ε πινπνίεζή ηνπ ζηελ 

ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα  έρεη δερζεί έληνλε θξηηηθή, γεγνλφο πνπ έρεη 

θαλεί θαη ζηελ πξάμε ηηο ζρνιηθέο ρξνληέο πνπ εθαξκφζηεθε.  

ηνλ νδεγφ ινηπφλ, ηνπ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ (2010) «Δμεηδηθεπκέλε εθπαηδεπηηθή 

ππνζηήξημε καζεηψλ γηα έληαμε καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο» , αλαιχεη ηελ νξνινγία ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο: «Η έλλνηα ηεο παξάιιειεο 

ζηήξημεο εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά ζην λόκν 2817/2000. Η νξνινγία πξνέξρεηαη 

από ηελ αγγιηθή γιώζζα θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο αληηδάλεην, δεδνκέλνπ όηη ν όξνο 

“parallel” πξνέξρεηαη από ηα αξραία ειιεληθά». Χζηφζν, ν φξνο παξάιιεινο έρεη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα άιιε έλλνηα απφ εθείλε πνπ έρεη ζηελ αγγιηθή. ηελ 

ειιεληθή, ε έλλνηα ηεο παξαιιειίαο ζεκαίλεη δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Παξάιιειεο επζείεο, ζηα Μαζεκαηηθά  είλαη νη επζείεο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην επίπεδν 

αιιά δελ ηέκλνληαη αθφκα θαη αλ πξνεθηαζνχλ κέρξη ην άπεηξν. Δπνκέλσο δελ έρνπλ 

θαλέλα θνηλφ ζεκείν. Αηπρήο ινηπφλ θξίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ ελ 

ιφγσ νδεγνχ, ε ρξήζε ηνπ φξνπ “παξάιιειε” γηα λα ραξαθηεξίζεη κηα δπλακηθή 

δηαδηθαζία «πνπ μεθηλά από ηελ αλαγλώξηζε ηνπ καζεηή, ηελ αμηνινγηθή ηνπ δηάγλσζε 

, θαη ζπλερίδεηαη κε ηε ζύληαμε θαη πινπνίεζε αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, 
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ηελ ππνζηήξημε ηνπ καζεηή, ώζηε ζηαδηαθά λα εληαρζεί ζηελ νκάδα θαη λα απνθηήζεη 

θνηλή πνξεία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ» (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ, 2010). Σν ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα θξίλεηαη αλαγθαίν θαζψο ν ηειηθφο ζθνπφο ηνπ, ε θνηλσληθή  θαη 

εθπαηδεπηηθή ηζφηηκε ζπλεθπαίδεπζε (inclusion) ηνπ καζεηή ζηελ ίδηα ηάμε κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ξεηέο εγγπήζεηο  πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα πηνζεηεζεί. ην λφκν 3699/08 γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα λα μεπεξαζηνχλ νη αλαθνξέο ηεο πξνεγνχκελεο λνκνζεζίαο θαη λα 

αλαγξάθεη θαη ν φξνο „ζπλεθπαίδεπζε‟. Ζ πξνζπάζεηα, σζηφζν, παξακέλεη άθαξπε, 

δεδνκέλνπ  φηη πηνζεηεί ηελ έλλνηα „παξάιιειε‟ σο θπξίαξρε γη‟ απηφ θαη 

επαλαιακβάλεηαη ζπλνιηθά 22  θνξέο ζην θπξίσο κέξνο ηνπ λφκνπ (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ, 

2010). 

 

 

1.1.1.3. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο (ζπλεξγαζία 

δαζθάινπ εηδηθήο αγσγήο – γεληθήο αγσγήο) 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, γηα λα επηηεπρζεί ε ζσζηή ζπλεθπαίδεπζε- παξάιιειε 

ζηήξημε, κηαο θαη είλαη κία κέζνδνο ζπλδηδαζθαιίαο πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηελ 

θνηλή ηάμε, πξέπεη λα ππάξρεη κηα αγαζηή ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο γεληθήο 

αγσγήο (δαζθάινπ/αο ηάμεο) θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο (παξάιιειεο 

ζηήξημεο). 

Ζ Εψληνπ –ηδέξε (2011), αλαθέξεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζπκκεηέρεη ζε 

πξνγξάκκαηα έληαμεο, φπσο απηφ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο, νθείιεη λα δηαζέηεη ηα 

κέζα  λα ρξεζηκνπνηεί εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πιηθά πνπ αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο νκάδαο ηνπ ή ηνπ καζεηή πνπ έρεη απέλαληη ηνπ. ε απηφ ην ζεκείν 

έξρνληαη λα ζπκθσλήζνπλ θαη νη ζπγγξαθείο ζην ελεκεξσηηθφ νδεγφ Παξάιιειεο 

ηήξημεο ηνπ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2010), φηη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα νη 

εθπαηδεπηηθνί δε γλσξίδνπλ θαη πεξηνξίδνληαη ζην έξγν ηνπο εμαηηίαο ησλ απαηηήζεσλ 

θαη ηεο δνκήο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζπρλά αληηκεησπίδνπλ ηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία σο ξνπηίλα πνπ επαλαιακβάλεηαη απιψο κε ηνλ ίδην ηξφπν. αθψο κηα 

ηέηνηα δηαδηθαζία πεξηνξίδεη ηηο ειεπζεξίεο θαη ηε θαληαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

είλαη αληίζεηε κε ηελ έλλνηα θαη δηαδηθαζία ηεο έληαμεο. 

 ε αξθεηέο δε πεξηπηψζεηο δηαπηζηψλεηαη φηη ηφζν νη  εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο 

φζν θαη νη εηδηθνί παηδαγσγνί δε γλσξίδνπλ πνηνο ζα κπνξνχζε  λα είλαη ν 

ζπλεξγαηηθφο ηνπο ξφινο ζην πιαίζην ηεο ζπκβαηηθήο ηάμεο. Αθφκε φκσο θαη ζην 
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επίπεδν ηεο ειιεληθήο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο δελ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε 

ζεκαζία ησλ εληαμηαθψλ ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ ελψ απφ φζν γλσξίδνπκε ε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε θαη ειιηπήο (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. 2010). 

Να ηνλίζνπκε σζηφζν, ζην ζεκείν απηφ φηη κεξηθέο θνξέο είλαη θαη νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ εθθξάδνπλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο γηα ηελ παξνπζία δεχηεξνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηελ ηάμε. Θεσξνχλ φηη δε ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ, φηη 

θξίλνληαη απφ θάπνηνλ, θνβνχληαη ηελ έθζεζε, νη ξφινη κπνξεί εχθνια λα 

κπεξδεπηνχλ, θαη θξίλνπλ πσο κηα ηέηνηα πξαθηηθή ζα πξνθαιέζεη δηαθσλίεο θαη 

ζπγθξνχζεηο.  

Πξάγκαηη είλαη δχζθνιν λα μεπεξαζηνχλ ζπλήζεηεο θαη κέζνδνη ρξφλσλ θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαη νη δχν πιεπξέο άλεηα θαη απνηειεζκαηηθά. Όηαλ φκσο απηφ 

επηηεπρζεί, ε ζπλεξγαζία ηνπο έρεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν κεηαμχ ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο/καζεηή. Ζ παξνπζία ηνπ δεχηεξνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνχο πξνζθέξεη ζηγνπξηά, ρξφλν λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο αιιά θαη ζε πεξηζζφηεξνπο, θαη ηελ ειεπζεξία λα 

αμηνπνηήζνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ηελ νκάδα θαη γεληθά λα πεηξακαηηζηνχλ κε 

ηε δηδαθηηθή πξάμε (Εψληνπ – ηδέξε, 2011).  

Ο ξφινο ηνπ δεχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο ππνγξακκίδεη ε Εψληνπ – ηδέξε (2011), 

εκείο ζα ιέγακε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο δελ είλαη ζηαζεξφο θαη 

ζηαηηθφο, αιιά εμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/ ηνπ καζεηή. ε γεληθέο 

γξακκέο ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά νξηζκέλεο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο 

ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παξάιιειεο ζηήξημεο κε 

γεληθήο αγσγήο: 

 Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο – ζπλεθπαίδεπζεο δελ είλαη 

βνεζφο, αιιά έρεη ηζφηηκν ξφιν κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. 

 Ο ξφινο ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ καζεηή ή ηνπο καζεηέο πνπ ρξήδνπλ 

ζπλεθπαίδεπζεο. Γη‟ απηφ θαιφ ζα ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ελαιιάζζνπλ 

ξφινπο, γηα παξάδεηγκα ν εθπαηδεπηηθφο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο λα 

δηδάζθεη θαη ζε φιε ηε ηάμε. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο παξάιιειεο δελ παξαθνινπζεί απιψο ηε δηδαζθαιία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο, αιιά ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ. 
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 Ζ αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη 

ηεο ζπλεξγαζίαο γίλεηαη απφ θνηλνχ. 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο ηνπ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ., 

ππνζηεξίδεηαη πσο θ ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δνκείηαη απφ έλα ζχλνιν 

ελεξγεηψλ, νη νπνίεο αληαλαθινχλ ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή άπνςε θαη ζεσξία γηα 

ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο, φπσο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ, ηνλ 

ηξφπν κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ, ηα θίλεηξα, ηε δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο 

αίζνπζαο, ηελ νξγάλσζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ θ.α. (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ.,  2010 :41). 

ηνλ ίδην νδεγφ ηνπ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (2010), αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο/ ζπλεθπαίδεπζεο νθείιεη λα είλαη 

δηαθξηηηθφο ζηελ αξρή, φηαλ παξαηεξεί ην καζεηή θαη λα κελ ηνλ δηαθνξνπνηεί νξαηά 

απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο. Δπίζεο θαιφ ζα ήηαλ εάλ είλαη εθηθηφ λα βνεζάεη θαη 

άιινπο καζεηέο πνπ ρξήδνπλ αλάγθε ζηήξημεο, ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, ψζηε λα κελ δηαηαξαρζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηκήκαηνο. Ο ίδηνο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Γεληθόηεξα, θαηά ηελ πξώηε παξνπζία 

καο ζηελ ηάμε, ηδηαίηεξα ηελ πξώηε εβδνκάδα παξνπζίαο καο ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

απνθεύγνπκε ηηο κε πξνγξακκαηηζκέλεο ή απξόζθιεηεο εκπινθέο ζηε δηεξγαζία 

δηδαζθαιίαο – κάζεζεο ηεο ηάμεο θαη πεξηνξηδόκαζηε ζηα ηππηθά καο θαζήθνληα» 

(Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ., 2010 :14).  

Όζνλ αθνξά ηα δηαιείκκαηα ν εθπαηδεπηηθφο απνρσξεί κεηά ηελ έμνδν ησλ καζεηψλ, 

θξνληίδεη λα έρεη ζην νπηηθφ ηνπ πεδίν ην καζεηή/ καζεηέο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο. 

Ζ ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ (δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, εηδηθφ 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ)  θξίλεηαη αλαγθαία γηα λα ππάξμεη ζηήξημε θαη ζε άιινπο 

καζεηέο κε αλαπεξίεο θαη/ή ΔΔΑ (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ.,  2010 :14-15).  

Σνλίδεηαη επίζεο, πσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

έρνπλ ηε δηάζεζε λα ελεκεξψζνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο, θαιφ ζα είλαη απηφο λα δεηήζεη φλησο δηεπθξηλίζεηο, ζηνηρεία 

θαη πιεξνθνξίεο. Ζ ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ελδπλακψλεη ηελ 

πξνζθνξά θαη δεκηνπξγεί ζπλζήθεο γηα βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Σα 

ζρφιηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο πξνθχπηνπλ απφ ζπζηεκαηηθή άκεζε 

παξαηήξεζε, ε νπνία έρεη θαηαρσξεζεί ζηα εηδηθά έληππα άκεζεο παξαηήξεζεο θαη 

ζην εκεξνιφγην αλαζηνραζκνχ. Ο δάζθαινο παξάιιειεο ζηήξημεο θξνληίδεη ψζηε λα 

ηα εληζρχζεη κε ζρφιηα θαη πιεξνθνξίεο  απφ άιιεο πεγέο (ηξηγσλνπνίεζε 
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ζηνηρείσλ), φπσο ζπλεζίδεηαη ζηελ πνηνηηθή έξεπλα (Cohen & Manion, 1997: 321-

346). Σα ζηνηρεία κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, απφ άιιν 

εθπαηδεπηηθφ ή απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ή απφ άιιν κέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φπνπ θνηηά ν καζεηήο κε ΔΔΑ ή ηε ζρνιηθή 

κνλάδα πνπ θνηηνχζε ην πξνεγνχκελν (ή ηα πξνεγνχκελα) ζρνιηθά έηε. Σα ζηνηρεία 

απηά ελλνείηαη πσο πξνζηαηεχνληαη απζηεξά απφ ην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ (Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ.,2010 :14-15). 

 

 

1.1.1.4. Παξάιιειε ζηήξημε ζε καζεηή κε χλζεηεο Γλσζηηθέο, 

πλαηζζεκαηηθέο θαη Κνηλσληθέο δπζθνιίεο (ΓΝΧΤΚΟΙ) κε έκθαζε ζηελ 

πγγελή Πνιιαπιή Αξζξνγξχπσζε 

Έρνληαο ηε γλψζε ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο, λα ππελζπκίζνπκε φηη ε παξνχζα 

κειέηε εζηηάδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ππνζηεξηθηηθφ πξφγξακκα ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο εληζρχεη ηε δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ζε 

καζεηή πνπ εκθαλίδεη ζπγγελή πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε, ε νπνία θαηαηάζζεηαη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ ΓΝΧΤΚΟΗ, ησλ ζχλζεησλ δειαδή γλσζηηθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπζθνιηψλ. Πξάγκαηη, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ 

ζηε κειέηε καο, ε ζπγγελήο πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε, κηα αζζέλεηα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ θίλεζε θαη ηηο αξζξψζεηο, θαζειψλεη ην άηνκν ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην θαη 

ζρεηίδεηαη κε αξθεηέο δπζθνιίεο ζε γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ  

επίπεδν.  

Οη θηλεηηθέο αλαπεξίεο ίζσο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε κνξθή αλαπεξίεο, 

παξνπζηάδνπλ κηα πνηθηιία σο πξνο ηελ αηηηνινγία ηνπο θαη σο πξνο ηηο κνξθέο 

εθδήισζήο ηνπο (Εψληνπ – ηδέξε, 2011 :86). Μπνξεί λα αθνινπζνχλ ηνλ άλζξσπν 

απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπ (εθ γελεηήο) ή λα ηνπ παξνπζηαζηνχλ ζηελ πνξεία 

(επίθηεηεο). Πάλησο ζίγνπξα είλαη αλαπεξίεο πνπ πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα ζηε δσή ησλ αηφκσλ, απαηηνχλ καθξφρξνλε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο, 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνιιέο θνξέο γηα επεκβάζεηο θαη ζεξαπείεο, πνιχπινθεο 

δηαηάμεηο γηα ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λα κπνξνχλ γεληθά 

λα δνπλ ζ‟ έλαλ θφζκν πνπ θαηά θαλφλα είλαη θηηαγκέλνο φρη γη‟ απηνχο, αιιά γηα 

ηνλ κέζν φξν. Σέινο, πέξαλ ηνπ φηη κπνξεί λα εθδειψλνληαη καδί κε άιια κηθξά ή 

κεγάια πξνβιήκαηα, είλαη ζρεδφλ φιεο ηηο θνξέο εκθαλείο αλαπεξίεο, κε απνηέιεζκα 

λα ππφθεηληαη θαη ζην «πεξίεξγν θνίηαγκα» ηεο θνηλσλίαο.  Γελ είλαη ηπραίν, φπσο 
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ζεκεηψλεη ε Εψληνπ-ηδέξε φηη ν φξνο «αλάπεξνο» ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο θαη έρεη 

ζπλδπαζηεί κε ηελ εηθφλα ηνπ θηλεηηθά αλάπεξνπ, ελψ εηπκνινγηθά κπνξεί λα 

θαιχςεη φπνηνλ πάζρεη. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, ηα παηδηά κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο 

κπνξνχλ θαη πξέπεη λα θνηηνχλ ζε γεληθά ζρνιεία (Εψληνπ-ηδέξε, 2011 :87). Πην 

θάησ ε ίδηα ζπγγξαθέαο ππνγξακκίδεη πσο είηε ην νλνκάδνπκε είηε φρη, ην πξφβιεκα 

πγείαο ππάξρεη θαη έρεη ζεκαζία πψο ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη πψο 

ζα επεξεάζεη ηε δξάζε ηνπ. Έλα πξφβιεκα πγείαο ζηα «ρέξηα» ελφο απξνεηνίκαζηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, κπνξεί λα γίλεη αθνξκή θαη άιινζη γηα απνθιεηζκφ ή 

πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ αλάπεξνπ καζεηή. Μπνξεί λα μππλήζεη αξλεηηθέο ζηάζεηο, 

ζηεξεφηππα, αληηιήςεηο θαη λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλεο ζπκπεξηθνξέο. Απφ ηελ 

άιιε ε βαζηά γλψζε απφ έλα εθπαηδεπηηθφ πξνεηνηκαζκέλν θαη επαξθψο 

θαηαξηηζκέλν  κπνξεί αλ απνηειέζεη βνήζεκα γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ καζεηή (Εψληνπ – ηδέξε, 2011 :89). 

Τπάξρνπλ θηλεηηθέο αλαπεξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ: α) βιάβε ηνπ Κεληξηθνχ 

Νεπξηθνχ πζηήκαηνο, φπσο είλαη ε εγθεθαιηθή παξάιπζε, ε δηζρηδήο ξάρε, ε 

επηιεςία, (β) απφ νξζνπεδηθέο δηαηαξαρέο είηε ζπγγελείο, φπσο ε ακειία, ε 

θσθνκέιεηα, ε αξζξνγξχπσζε κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχκε παξαθάησ, είηε 

επίθηεηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο εμαηηίαο θάπνηαο 

αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο θαη (γ) παξακνξθψζεηο θαη δπζκνξθίεο, ζπγγελείο θαη 

επίθηεηεο. ηηο ζπλεζηζκέλεο ζπγγελείο θαηαζηάζεηο ζπγθαηαιέγνληαη ε ιαγσρεηιία 

θαη ην ιπθφζηνκα, ελψ ζηηο επίθηεηεο αλήθνπλ παξακνξθψζεηο ή δπζκνξθίεο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ αηπρήκαηα ή εγθαχκαηα (Εψληνπ – ηδέξε, 2010, 89-92).  

Αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα έληαμεο ζε καζεηέο κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο, πξέπεη 

λα επηζεκάλνπκε φηη έλα εθπαηδεπηηθφ εληαμηαθφ πξφγξακκα εηδηθήο αγσγήο ζε 

γεληθφ ζρνιείν νθείιεη λα αλαγλσξίδεη, λα ζέβεηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ καζεηή κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα. Πξψην θαη θχξην ν καζεηήο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζην ζρνιηθφ θηίξην. Καηάιιεινπο θαη εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο γηα άηνκα κε 

θηλεηηθέο δπζθνιίεο: θεθιηκέλν επίπεδν γηα ηελ είζνδν, αλειθπζηήξα γηα ηνπο 

νξφθνπο θαη ηνπαιέηα εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ρξήζε απφ καζεηέο κε ακαμίδην. 

Απηέο σζηφζν, είλαη ζπλζήθεο θαη επθνιίεο γηα ηα άηνκα απηά πνπ δχζθνια 

ζπλαληψληαη ζε ειιεληθά γεληθά ζρνιεία. Πέξαλ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ ρψξνπ, 

θαηά ηε Εψληνπ – ηδέξε, ην ζρνιείν θαιφ ζα ήηαλ λα κεξηκλεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο αλαπεξίαο. Σα πξνβιήκαηα 
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απηά πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ έληαζε ηνπο, γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ: α) ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή 

(ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, πξνεγνχκελεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο, θπζηθή 

απνθαηάζηαζε, θαζεκεξηλφηεηα, θ.ά.), (β) ζην νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ, ζπγγεληθφ 

πεξηβάιινλ ή ζην πεξηβάιινλ ηεο γεηηνληάο, ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ έρεη αλαπηχμεη 

(ππεξπξνζηαηεπηηζκφο, πξνζδνθίεο, θ. ά.), (γ) ζην πεδίν ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζην ζρνιηθφ ρψξν, ηφζν κεηαμχ ησλ καζεηψλ φζν 

θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ (ζηάζεηο, αληηιήςεηο, ζηεξεφηππα γηα 

ηελ αλαπεξία, θ.ά.) θαη (δ) ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη. Σα 

ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηελ αδπλακία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο λα πξνεηνηκάζεη ηνλ καζεηή γηα ηε δσή. Σν βάξνο δίλεηαη ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν θαη παξακεινχληαη νη άιινη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρνινγηθή 

ζηήξημε ηνπ καζεηή, ηελ αγσγή πγείαο, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ καζεηή εληφο 

θαη εθηφο ζρνιείνπ, ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, 

ηε θχζε θαη γεληθά ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηελ θνηλφηεηα θαη ζην ζπίηη πνπ γηα έλα 

θηλεηηθά αλάπεξν καζεηή θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ είλαη έλαο θαζεκεξηλφο αγψλαο 

θαη έλαο Γνιγνζάο. Γε ζα πξέπεη απηφ λα παξαβιέπεηαη θαη λα μερληέηαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ζε νπνηνδήπνηε εληαμηαθφ πξφγξακκα (Εψληνπ – ηδέξε, 2010 :93-

94).  

Απηφο είλαη θαη ν ζηφρνο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο/ ζπλεθπαίδεπζεο γηα έλαλ καζεηή 

κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο: κέζα απφ ην ζρνιείν θαη ηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ (θαη 

αθαδεκατθψλ) λα απνθηήζεη εθείλα ηα εθφδηα δσήο γηα λα κπνξέζεη κειινληηθά λα 

δήζεη θαη λα αιιειεπηδξάζεη κφλνο ηνπ ζε κία θνηλσλία, πνπ φπσο είπακε ζηελ αξρή 

είλαη θαη ζα είλαη θηηαγκέλε θαηά θχξην ιφγν φρη ηφζν γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο.  
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1.1.2. πγγελήο Πνιιαπιή Αξζξνγξχπσζε ( Arthrogryposis 

Multiplex Congenita – AMC) 

 

1.1.2.1. χληνκε Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

Ζ Eva Kimber (2009) ηζηνξηθά, έλαο αζζελήο κε ζπγγελή πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε 

πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Thomas ηνπ Monmouth ζην "Ο βίνο θαη ηα ζαχκαηα ηνπ Αγίνπ 

Γνπιηέικνπ ηνπ Norwich "ην 1156. Έλα αγφξη κε αξζξνγξχπσζε απεηθνλίδεηαη ζε 

έλαλ πίλαθα δσγξαθηθήο ηνπ Υνζέ Ρηκπέξα (“The club foot” ) απφ ην 1642. Ζ πξψηε 

πεξηγξαθή ηνπ αξζξνγξχπσζε ζηελ ηαηξηθή βηβιηνγξαθία πηζηεχεηαη φηη είλαη απφ 

AW Otto, Καζεγεηήο  Αλαηνκίαο ζην Breslau, ζε έλα βηβιίν απφ 1841. Ο φξνο 

αξζξνγξχπσζε πηζαλφηαηα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Rosencranz ην 

1905, θαη ν φξνο ζπγγελήο πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε απφ ηνλ Stern, ην 1923. Ζ 

ζπγγελήο πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε  ζπδεηείηαη θαη πεξηγξάθεηαη ζε νξζνπεδηθά 

άξζξα  απφ ην 1930 έσο ην 1950, θαη αλαξίζκεηα εηδηθά ζχλδξνκα κε AMC 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ηαηξηθή βηβιηνγξαθία απφ ην 1950 έσο ην 1960. Πεξαηηέξσ 

έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ παζνγέλεηα δεκνζηεχζεθε ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Ζ  J.G. 

Hall,  πεξηέγξαςε θιηληθή θαη γελεηηθή αμηνιφγεζε θαη δηάγλσζε ζε αζζελείο κε 

AMC. Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο  δεκνζηεχζεσλ ζρεηηθά κε ηε γελεηηθή 

δηαγλσζηηθή θαη πεξαηηέξσ πεξηγξαθέο ησλ κεραληζκψλ πνπ νδεγνχλ ζε κεησκέλε 

θηλεηηθφηεηα ηνπ εκβξχνπ. 

 

1.1.2.2. Οξηζκφο 

 

Ζ αξζξνγξχπσζε ή ζπγγελήο πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε (AMC) είλαη κία κε 

πξννδεπηηθά εμειηζζφκελε θαηάζηαζε, ραξαθηεξηδφκελε απφ πνιιαπιέο ζπγθάκςεηο 

ησλ αξζξψζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηε γέλλεζε. Ο φξνο απηφο πεξηιακβάλεη κία κεγάιε 

εηεξνγελή νκάδα λνζεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ σο ζπρλή εθδήισζε πνιιαπιέο 

ζπγγελείο ζπγθάκςεηο ησλ αξζξψζεσλ. ηελ νκάδα απηή θαηαηάζζνληαη 

πεξηζζφηεξεο απφ 150 δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. πλψλπκνη φξνη πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε βηβιηνγξαθία είλαη: 

 Ηλψδεο αγθχισζε πνιιαπιψλ αξζξψζεσλ 

 Νεπξναξζξνκπνδπζπιαζία 

 Πνιιαπιέο ζπγγελείο ζπγθάκςεηο ησλ κειψλ 
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 Πνιιαπιή ηλψδεο κπνδπζπιαζία 

 Πνιιαπιή ζπγγελήο αξζξηθή δπζθακςία 

 Παξακνξθσηηθή εκβξπηθή κπνδπζπιαζία 

 Pterygium universale 

 χλδξνκν Otto 

 χλδξνκν Rocher-Sheldon 

 χλδξνκν Rossi 

 πγγελέο αξζξνκπνδπζπιαζηηθφ ζχλδξνκν 

 πγγελήο αξζξηθή δπζθακςία 

 πγγελείο ζπγθάκςεηο ησλ κειψλ 

 πγγελήο πηεξπγναξζξνκπνδπζπιαζία. 

 

 Ο φξνο αξζξνγξχπσζε πξνέξρεηαη απφ ηελ ιέμε άξζξσζε θαη ηελ αξραία ιέμε 

γξππόο πνπ ζεκαίλεη θπξηφο, θακππιφο (Polizzi A., Huson S.M. & Vincent A., 2000; 

Kimber, 2009 :13).  

Ζ κνξηαθή βάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ γελεηηθψλ αηηίσλ ηεο αξζξνγξχπσζεο δελ έρεη 

πξνζδηνξηζζεί, αλ θαη έρνπλ εληνπηζζεί 5 γελεηηθέο πεξηνρέο ζπλδεφκελεο κε 

απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε ζπγγελή αξζξνγξχπσζε (van Regemorter N. et al, 1984). 

 

1.   Θαλαηεθφξν ζπγγελέο ζχλδξνκν ζπγθάκςεσλ (Lethal congenital contracture 

syndrome; OMIM 253310) (9q34). 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ πξψηκν εκβξπηθφ χδξσπα θαη αθηλεζία, θαηλφηππν Pena-

Shokeir, πνιιαπιά πηεξχγηα θαη θαηάγκαηα θαη εηδηθή λεπξνπαζνινγία ηνπ λσηηαίνπ 

κπεινχ. 

2.  Νεπξνγελήο ηχπνο ζπγγελνχο πνιιαπιήο αξζξνγξχπσζεο (Neurogenic type of 

arthrogryposis multiplex congenita ; OMIM 208 100) (5q35). 

Δρεη πεξηγξαθεί ζε κία κεγάιε νηθνγέλεηα Αξαβν-Ηζξαειηλψλ. Πξφθεηηαη γηα κε 

πξννδεπηηθή, κε ζαλαηεθφξν λφζν ραξαθηεξηδφκελε απφ πνιιαπιέο ζπγθάκςεηο ησλ 

αξζξψζεσλ. 

3.   χλδξνκν αξζξνγξχπσζεο – λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο -ρνιφζηαζεο 

(Arthrogryposis-renal dysfunction-cholestasis syndrome (OMIM 208 085) 

(15q26.1). 

Σν λφζεκα απηφ είλαη έλαο ηχπνο λεπξνγελνχο πνιιαπιήο ζπγγελνχο αξζξνγξχπσζεο 

ραξαθηεξηδφκελνο απφ λεθξηθή ζσιελαξηαθή δπζιεηηνπξγία θαη λενγληθή 
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ρνιφζηαζε, ππνπιαζία ησλ ρνιεθφξσλ πφξσλ θαη κείσζε ηεο γ-

γινπκπιηξαλζπεπηηδάζεο, νδεγψληαο ζην ζάλαην ζηε δηάξθεηα ηνπ 1νπ έηνπο ηεο 

δσήο. 

4.   Θαλαηεθφξν ζχλδξνκν ζπγγελψλ ζπγθάκςεσλ ηχπνπ 2 (Lethal congenital 

contracture syndrome (LCCS) type 2 (OMIM 607 598) (12q13). 

Δίλαη ζαλαηεθφξνο ζπγγελήο πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε ραξαθηεξηδφκελε απφ 

πνιιαπιέο ζπγθάκςεηο ησλ αξζξψζεσλ θαη κηθξνγλαζία, θπζηνινγηθή δηάξθεηα 

θχεζεο, ζεκαληηθή δηάηαζε ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο θαη απνπζία χδξσπα, πηεξπγίσλ 

θαη θαηαγκάησλ. Δρεη αλαθεξζεί ζε κία κεγάιε νηθνγέλεηα Βεδνπίλσλ ηνπ Ηζξαει. 

5.  Απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε LCCS ηχπνπ 3 (Autosomal recessive LCCS type 

3). 

Δίλαη παξφκνηα κε ην LCCS2, αιιά απνπζηάδεη ε αλσκαιία ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο. Ζ 

γελεηηθή αλσκαιία πνπ νδεγεί ζην ζχλδξνκν απηφ έρεη ραξηνγξαθεζεί ζην 

ρξσκφζσκα  19p13. Ζ LCCS3 είλαη απνηέιεζκα κεηάιιαμεο ηνπ γνληδίνπ PIP5K1C 

(GenBank accession number NM_012398). 

 

1.1.2.3. Δπηδεκηνινγία  

πρλφηεηα. ηηο ΖΠΑ, ε ζπρλφηεηα ηεο AMC αλέξρεηαη ζε 1/3.000 γελλήζεηο 

δψλησλ βξεθψλ (Lockwood C et al, 1988; de Die-Smulders CE et al, 1990). 

Φπιή. Ζ AMC είλαη ζπρλφηεξε ζηε Φηλιαλδία θαη ζηελ θνηλφηεηα ησλ Βεδνπίλσλ 

ηνπ Ηζξαήι (Entezami M et al, 1998). 

Φχιν. ηα Υ-θπινζχλδεηα ππνιεηπφκελα λνζήκαηα νη άξξελεο πξνζβάιινληαη 

ζπρλφηεξα απφ ηηο ζήιεηο. 

Ηιηθία. Ζ αξζξνγξχπσζε αλαγλσξίδεηαη ζηε γέλλεζε ή αληρλεχεηαη ζηελ κήηξα κε 

ην ππεξερνγξάθεκα. 

Ζ επίζεκε ζειίδα ππνζηήξημεο ηεο ζπγγελνχο πνιιαπιήο αξζξνγξχπσζεο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ αλαθέξεη ζηελ ειεθηξνληθή ηεο ζειίδα (www.tagonline.org.uk)  

πσο πάλσ απφ 260 κσξά γελληνχληαη κε ζπγγελή πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε (AMC), 

θάζε ρξφλν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Πξνζβάιιεη 1 ζε θάζε 3.000 κσξά πνπ 

γελληνχληαη. Ζ ζπγγελήο πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε κπνξεί ζπρλά λα αληρλεπζεί θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πξνγελλεηηθψλ ηεζη κε ηε κνξθή ησλ εμεηάζεσλ ππεξήρσλ ή 

δηαθνξεηηθά, ζα είλαη εκθαλήο ζηε γέλλεζε. 

 

1.1.2.4. Αηηηνινγία – Παζνγέλεηα  

http://www.tagonline.org.uk/
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Σα αίηηα ηεο αξζξνγξχπσζεο πνηθίιινπλ θαη δελ έρνπλ πιήξσο θαηαλνεζεί, αιιά 

ζπκπεξαζκαηηθά ζεσξνχληαη πνιππαξαγνληηθά (Azar GB et al., 1991). Ζ 

αξζξνγξχπσζε απνηειεί κέξνο ησλ εθδειψζεσλ πνιιψλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

νθεηιφκελσλ ζε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, γνληδηαθέο ή ρξσκνζσκηθέο 

αλσκαιίεο θαη γλσζηέο,  ή άγλσζηεο, λνζνινγηθέο νληφηεηεο. Σν θχξην αίηηφ ηεο είλαη 

ε επίκνλε κείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εκβξχνπ (εκβξπηθή αθηλεζία), νθεηιφκελε 

ζε εκβξπηθέο ή κεηξηθέο αλσκαιίεο. Δίλαη ζπλήζσο ζπνξαδηθή θαηάζηαζε, αλ θαη 

έρνπλ πεξηγξαθεί νηθνγελείο πεξηπηψζεηο πεξηθεξηθήο αξζξνγξχπσζεο (ρεξηψλ θαη 

πνδηψλ), κεηαβηβαδφκελεο ζχκθσλα κε ηνλ απηνζσκηθφ επηθξαηή ραξαθηήξα 

θιεξνλνκηθφηεηαο. Έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί επηδεκίεο αξζξνγξχπσζεο, αιιά δελ 

έρεη πξνζδηνξηζζεί θαηά πφζνλ ήηαλ ηπραίεο ή νθείινληαλ ζε πεξηβαιινληηθνχο ή 

ινηκψδεηο παξάγνληεο. 

Σν 1983 ν Moessinger δεκνζίεπζε κηα έξεπλα δψσλ φπνπ έκβξπα αξνπξαίσλ είραλ 

παξαιχζεη θαηά ηε δηάξθεηα κέξνπο ηεο θχεζεο φπνπ θαίλνληαλ νη ίδηεο αλσκαιίεο 

πνπ είραλ παξαηεξεζεί ζε αλζξψπνπο κε αξζξνγξχπσζε: πνιιαπιέο ζπζπάζεηο 

αξζξψζεσλ, πλεπκνληθή ππνπιαζία, κηθξνγλαζία, θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

εκβξχνπ, βξαρχ νκθάιην ιψξν θαη πνιππδξάκλην (Kimber, 2009, 14). Οη αλσκαιίεο 

απηέο, ηηο νπνίεο ν Moessinger νλφκαζε « κε ζρεκαηηζκέλε αιιεινπρία εκβξπηθήο 

αθηλεζίαο» παξνπζηάζνπλ κηα ηξνκεξή νκνηφηεηα κε ην ζχλδξνκν πνπ πξψην 

πεξηέγξαςε ην 1974 ε Pena θαη Shokeir (Polizzi et al., 2000, :333) ζε ηέζζεξα 

λενγέλλεηα παηδηά.  

 

Αθηλεηνπνίεζε ηνπ εκβξχνπ. Ζ θπξηφηεξε αηηία αξζξνγξχπσζεο είλαη ε 

καθξνρξφληα αθηλεηνπνίεζε ηνπ εκβξχνπ ζηε κήηξα νθεηιφκελε ζε αλσκαιίεο 

(κπψλ, λεχξσλ ή ζπλδεηηθνχ ηζηνχ) απηνχ θαζαπηνχ ηνπ εκβξχνπ ή ζε κεραληθά 

θσιχκαηα ή λνζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηέξαο (π.ρ. ινηκψμεηο, θάξκαθα, 

ηξαχκαηα, άιια λνζήκαηα). Ζ αθηλεζία ηνπ εκβξχνπ κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε 

ππνπιαζία ησλ πλεπκφλσλ, πνιπυδξάκλην, κηθξνγλαζία, νθζαικηθφ ππεξηεινξηζκφ 

θαη βξάρπλζε ηνπ νκθάιηνπ ιψξνπ. 

Νεπξνινγηθέο αλσκαιίεο. Οη λεπξνινγηθέο αλσκαιίεο (κπεινκεληγγνθήιε, 

αλεγθεθαιία, πδξαλεγθεθαιία, νινπξνζεγθεθαιία, ζπνλδπιηθή κπηθή αηξνθία, 

εγθεθαιν-νθζαικν-πξνζσπν-ζθειεηηθφ ζχλδξνκν, ζχλδξνκν Marden-Walker) είλαη 

νη ζπρλφηεξεο εκβξπνγελείο αηηίεο αξζξνγξχπσζεο. 
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Μπηθέο αλσκαιίεο. Οη κπηθέο αλσκαιίεο (ζπγγελείο κπηθέο δπζηξνθίεο, ζπγγελείο 

κπνπάζεηεο, ελδνκήηξηα κπνζίηηδα, κηηνρνλδξηαθά λνζήκαηα) είλαη ζρεηηθά ζπάληα 

αίηηα αξζξνγξχπσζεο. 

Αλσκαιίεο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ. Οη αλσκαιίεο ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ησλ ηελφλησλ, 

νζηψλ ή αξζξψζεσλ κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπ εκβξχνπ, νδεγψληαο ζε 

ζπγγελείο ζπγθάκςεηο. 

Καηαζηάζεηο ραξαθηεξηδφκελεο απφ αλσκαιίεο ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ είλαη : 

 νη ζπλνζηψζεηο, 

 ε αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο ησλ αξζξψζεσλ, 

 ε αθηλεηνπνίεζε ησλ αξζξψζεσλ (φπσο ζηε δηαζηξνθηθή δπζπιαζία θαη ηνλ 

κεηαηξνθηθφ λαληζκφ), 

 ε ππεξεπιπγηζία ησλ αξζξψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε εμαξζξήκαηα (φπσο ζην 

ζχλδξνκν Larsen) θαη ε 

 αθηλεηνπνίεζε ησλ καιαθψλ κνξίσλ (φπσο ζην ζχλδξνκν ηγλπαθνχ 

πηεξπγίνπ). 

πγθάκςεηο. ε κεξηθνχο ηχπνπο πεξηθεξηθήο αξζξνγξχπσζεο νη ηέλνληεο 

αλαπηχζζνληαη θπζηνινγηθά, αιιά δελ πξνζθχνληαη ζηελ θαλνληθή ηνπο ζέζε γχξσ 

απφ ηηο αξζξψζεηο ή ηα νζηά. Ζ αλσκαιία απηή νδεγεί ζε πεξηνξηζκφ ηεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη δεπηεξνπαζείο ζπγθάκςεηο ησλ αξζξψζεσλ ζηε γέλλεζε. 

Οη ζπγθάκςεηο αθνξνχλ ζπρλφηεξα ηηο πεξηθεξηθέο αξζξψζεηο, απμαλφκελεο ζε 

βαξχηεηα πξνο ηελ πεξηθέξεηα. ην 50% ησλ πεξηπηψζεσλ πξνζβάιινπλ φια ηα κέιε 

θαη ζην ππφινηπν, ηηο αξζξψζεηο κφλν ησλ θάησ άθξσλ, ελψ ζην 10% κφλν ηνπο 

βξαρίνλεο. 

Οη ζπγθάκςεηο είλαη ελδνγελείο ή εμσγελείο. Οη ελδνγελείο ζπγθάκςεηο ζπλήζσο 

ζπλδένληαη κε πνιπυδξάκλην. Δίλαη ζπκκεηξηθέο θαη ζπλνδεχνληαη απφ δηάηαζε ηνπ 

δέξκαηνο, πηεξχγηα θαηά κήθνο ησλ αξζξψζεσλ θαη απνπζία θακπηηθψλ πηπρψλ. Οη 

εμσγελείο ζπγθάκςεηο ζπλδένληαη κε αλσκαιίεο ηεο ζέζεο ησλ κειψλ, κεγάια 

πηεξχγηα ψησλ, ραιαξφ δέξκα θαη θπζηνινγηθέο ή ππεξβνιηθέο θακπηηθέο πηπρέο. 

Σα λενγλά θπζηνινγηθά κπνξεί λα έρνπλ ήπηεο ζπγθάκςεηο ησλ αξζξψζεσλ, νη νπνίεο 

δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηηο αξζξνγξππσηηθέο ζπγθάκςεηο. 

Διάηησζε ρσξεηηθφηεηαο κήηξαο. Ζ ειάηησζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο κήηξαο 

κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ εκβξχνπ, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε 

ζπγθάκςεσλ. Καηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηελ δσηηθή ρσξεηηθφηεηα ηεο 

κήηξαο είλαη : 
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 νη πνιιαπιέο ή πνιπδχλακεο θπήζεηο, 

 δπζπιαζηηθέο αλσκαιίεο ηεο κήηξαο, 

 ην νιηγνυδξάκλην ζε πεξηπηψζεηο λεθξηθήο αγελεζίαο θαη ε 

 πξψηκε επίκνλε δηαξξνή ακληαθνχ πγξνχ. 

Αλσκαιίεο ελδνκήηξησλ αγγείσλ. Οη αλσκαιίεο ησλ ελδνκήηξησλ αγγείσλ κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ ζε θαηάξγεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ λεχξσλ θαη ησλ κπψλ ηνπ 

εκβξχνπ, κε απνηέιεζκα αθηλεηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ζπγθάκςεσλ ησλ αξζξψζεσλ. 

Σέηνηεο θαηαζηάζεηο είλαη ζπλέπεηα ζνβαξήο κεηξηθήο αηκνξξαγίαο ζηε δηάξθεηα ηεο 

θχεζεο θαη απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηψλ ηεξκαηηζκνχ ηεο θχεζεο. Ο ζάλαηνο ελφο 

δηδχκνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αγγεηαθέο δηαηαξαρέο ζην απνκέλνλ έκβξπν. 

Μεηξηθέο ινηκψμεηο. Οη κεηξηθέο ινηκψμεηο (απφ ηνχο εξπζξάο, ηιαξάο, coxsackie, 

εληεξντνχο, akabane) κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ηνπ ΚΝ ή ησλ πεξηθεξηθψλ 

λεχξσλ θαη δεπηεξνπαζή αλάπηπμε ζπγγελψλ ζπγθάκςεσλ. Παξαηεηακέλε ή ζνβαξή 

λαπηία είλαη έλδεημε κεηξηθήο ηνγελνχο ινίκσμεο ή εγθεθαιίηηδαο. 

Μεηξηθή ππεξζεξκία. Ο παξαηεηλφκελνο κεηξηθφο ππξεηφο (> 39°C) θαη ε κεηξηθή 

ππεξζεξκία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζπγθάκςεηο νθεηιφκελεο ζε αλψκαιε αλάπηπμε 

ή κεηαλάζηεπζε ησλ λεχξσλ. Οη αλσκαιίεο απηέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεηά απφ 

παξαηεηακέλε παξακνλή ηεο εγθχνπ ζε κπαληέξεο ή ινπηξά κε θαπηφ λεξφ. 

Σεξαηνγφλνη παξάγνληεο. Ζ έθζεζε ζε ηεξαηνγφλνπο παξάγνληεο (θάξκαθα, 

νηλφπλεπκα, κεζνθαξβακφιε θαη θαηλπηνΐλε) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ 

θηλήζεσλ ηνπ εκβξχνπ. 

Άιιεο θαηαζηάζεηο.  Άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζπγθάκςεηο 

ηνπ εκβξχνπ είλαη : 

 νη αλψκαιεο ζέζεηο ηνπ εκβξχνπ, 

 νη επαπεηινχκελεο απνβνιέο, 

 νη απφπεηξεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο θαη 

 άκεζεο θαθψζεηο ηεο θνηιηάο. 

  

1.1.2.5. Κιηληθή Σαμηλφκεζε 

Ζ αξζξνγξχπσζε απνηειεί κέξνο ησλ εθδειψζεσλ πνιιψλ παζνινγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ νθεηιφκελσλ ζε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, γνληδηαθέο αλσκαιίεο 

θαη γλσζηέο ή άγλσζηεο λνζνινγηθέο νληφηεηεο, φπσο παξαηεξήζεθε παξαπάλσ ζηηο 

πέληε θαηεγνξίεο αηηηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηελ AMC.  
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Μηα πξνζέγγηζε γηα ηελ θιηληθή αμηνιφγεζε έγηλε απφ ηελ Hall ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980,ε νπνία ρψξηζε ηα βξέθε κε ζπγγελείο πνιιαπιέο ζπγθάςεηο ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: 1) εθείλεο κε θχξηα εκπινθή ησλ άθξσλ (κπνζθειεηηθή). ε απηή 

ηελ θαηεγνξία αλήθεη ε ακπνπιαζία ή αιιηψο «θιαζηθή αξζξνγξχπσζε» φπσο 

νλνκάδεηαη, ε νπνία είλαη θαη ν πην θνηλφο ηχπνο ηεο AMC, πεξίπνπ 1/3 πεξηπηψζεηο. 

Σα παηδηά κε απηφ ην είδνο αξζξνγξχπσζεο έρνπλ θπζηνινγηθφ δείθηε λνεκνζχλεο, 

ελψ ζπλήζσο επεξεάδνληαη θαη ηα ηέζζεξα άθξα. Πεξίπνπ ην 10% ησλ αηφκσλ κε 

ακπνπιαζία έρνπλ θάπνην είδνο αλσκαιίαο ηνπ εληέξνπ ή ηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο, 

αιιά απηφ αληαπνθξίλεηαη θαιά ζηελ πξφσξε ζσκαηηθή ζεξαπεία. Γελ ζεσξείηαη σο 

κηα γελεηηθή πάζεζε, αιιά νη γνλείο ελφο κσξνχ κε ακπνπιαζία ζπκβνπιεχνληαη ζην 

λα αλαδεηήζνπλ γελεηηθφ ζχκβνπιν γηα ην παηδί ηνπο θαζψο απηφ πιεζηάδεη ηελ 

ελειηθίσζε. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζεηαη θαη ε άπσ αξζξνγξχπσζε ηχπνπ Η 

(distal arthrogryposis Type I). 2) ηε δεχηεξε θαηεγνξία βξίζθνληαη νη ζπγγελείο 

πνιιαπιέο ζπγθάςεηο πνπ εθηφο απφ ηελ εκπινθή ησλ άθξσλ, ζπλνδεχνληαη θαη απφ 

άιιεο αλσκαιίεο ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο. Δδψ ζπλαληάκε ην ζχλδξνκν 

πνιιαπιψλ πηεξπγίσλ, ην ζχλδξνκν Freeman – Sheldon, κπνηνληθή δπζηξνθία, 

ζπγγελή κπνπάζεηα, βαξεία κπαζζέλεηα, ζχλδξνκν Larsen, ζχλδξνκν Marfan, θαζψο 

θαη ηνπο ηχπνπο ηεο άπσ αξζξνγξχπσζεο (DA) Type IIB, Type IIC, Type IID θαη 

Type IIE. 3) Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία εληάζζεη πνιιαπιέο ζπγθάςεηο πνπ 

πέξαλ ηεο εκπινθήο ησλ άθξσλ ζπλνδεχνληαη απφ ζνβαξή δπζιεηηνπξγία ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (ΚΝ). To 25%  ησλ αηφκσλ κε AMC πνπ αλήθνπλ 

ζε απηή ηελ θαηεγνξία παξνπζηάδνπλ λνεηηθή θαζπζηέξεζε.   

 

 

1.1.2.6. Κιηληθά ζεκεία. Δξγαζηεξηαθά θαη απεηθνληζηηθά επξήκαηα 

πλνπηηθά αξθεηά ζα παξνπζηάζνπκε θάπνηεο θιηληθέο εθδειψζεηο ηεο 

αξζξνγξχπσζεο, γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηη κπνξεί 

απηφ λα επεξεάζεη.  

Αλσκαιίεο θξαλίνπ 

 Αζπκκεηξία θξαλίνπ-πξνζψπνπ 

 Κξαληνζπλφζησζε 

 Μηθξνγλαζία 

 Μηθξνεγθεθαιία 

 Μηθξνθεθαιία 
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Αλσκαιίεο ππεξψαο 

 Τςειή ππεξψα 

 Τπεξσηνζρηζηία 

 Τπνβιελλνγφληα ζρηζκή 

Αλσκαιίεο ξηλφο 

 Δπηπέδσζε ξηληθήο γέθπξαο 

 πκπίεζε θνξπθήο ξηλφο 

 Σξηζκφο 

 Τςειή ξηληθή γέθπξα 

Αλσκαιίεο νθζαικψλ 

 Βιεθαξφπησζε 

 Θνιεξφηεηεο θεξαηνεηδνχο 

 Μηθξνί θαη παξακνξθσκέλνη νθζαικνί 

 ηξαβηζκφο 

 Τπεξηεινξηζκφο 

Αλσκαιίεο αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 ρηζκέο θαη ζηέλσζε ηξαρείαο θαη ιάξπγγα 

Αλσκαιίεο κειψλ, νζηψλ θαη αξζξψζεσλ 

 Απνπζία επηγνλαηίδαο 

 Αηξαθηνεηδήο ή θπιηλδξηθή δηακφξθσζε ησλ κειψλ, κε ιέπηπλζε ηνπ 

ππνδφξηνπ ηζηνχ θαη απνπζία ησλ πηπρψλ ηνπ δέξκαηνο. 

 Βξαρπδαθηπιία 

 Βξάρπλζε ησλ κειψλ 

 Δμάξζξεκα ηεο θεθαιήο ηεο θεξθίδαο 

 Καηάγκαηα καθξψλ νζηψλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ (ζπρλά) 

 Kεξθηδσιεληθή ζπλνζηέσζε 

 Πεξηνξηζκφο θηλεηηθφηεηαο γλάζνπ (ζπρλά) 

 Πηεξχγηα 

 πλδαθηπιία 

 θνιίσζε 

 πγγελέο εμάξζξεκα ηνπ ηζρίνπ 

 πγθάκςεηο 

Αλσκαιίεο ησλ αγγείσλ ηνπ δέξκαηνο 

 Αηκαγγεηψκαηα 
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 Kπάλσζε θαη ςπρξφηεηα πεξηθεξηθψλ κειψλ 

  «Μαξκάξηλν δέξκα» (cutis marmorata) 

Καξδηαθέο αλσκαιίεο 

 Μπνθαξδηνπάζεηα 

 πγγελείο αλσκαιίεο 

Νεπξνινγηθέο αλσκαιίεο 

 Αηζζεηηθέο δηαηαξαρέο 

 Απψιεηα επξσζηίαο 

 Γηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε 

 Δπηβξάδπλζε, επηηάρπλζε ή απνπζία ελ ησ βάζεη αληαλαθιαζηηθψλ 

 Λήζαξγνο 

 παζκνί 

Μπηθέο αλσκαιίεο 

 Αλψκαιεο πξνζθχζεηο ηελφλησλ 

 Ηλψδεηο ηαηλίεο 

 Μπηθέο δπζπιαζίεο 

 Μαιάθπλζε ησλ κπψλ 

 Τπνπιαζία ησλ κπψλ ησλ κειψλ θαη έληνλε ππνηνλία, ε νπνία κπνξεί λα 

εθιεθζεί ζαλ κπτθή αδπλακία ή κπνπάζεηα 

Αλσκαιίεο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ 

 Αλσκαιίεο ηεο πξφζθπζεο θαη ηνπ κήθνπο ησλ ηελφλησλ 

 Αλσκαιίεο ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο 

 Ακλησηηθέο ηαηλίεο κειψλ 

 Αλσκαιίεο ησλ νλχρσλ 

 Γεξκαηηθέο κεκβξάλεο θαηά κήθνο ησλ αξζξψζεσλ, κε πεξηνξηζκφ ηεο 

θηλεηηθφηεηαο 

 Γεξκαηηθά θνηιψκαηα πάλσ απφ αξζξψζεηο κε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα 

 Διάηησζε ή αχμεζε ηνπ ππνδφξηνπ ιίπνπο 

 Επκψδεο, παρχ ή ππεξεπιχγηζην δέξκα 

 Πάρπλζε ησλ αξζξψζεσλ 

 πκθαιαγγηζκφο 

 Οκθαινθήιεο, βνπβσλνθήιεο ή δηαθξαγκαηνθήιεο 

Άιιεο αλσκαιίεο 

 Αλσκαιίεο λεθξψλ, νπξεηήξσλ, νπξνδφρνπ θχζηεο 
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 Απνπζία ησλ ρεηιέσλ ηνπ αηδνίνπ 

 Δλδνκήηξηα αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο 

 Κξπςνξρία 

 Κήιεο (βνπβσλνθήιεο, νκθαινθήιεο). 

 

Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

 Αχμεζε CPK, ζε αζζελείο κε γεληθεπκέλε κπηθή αδπλακία, πξννδεπηηθή 

επηδείλσζε ή δπκψδεηο/ππνπιαζηηθέο κπηθέο κάδεο 

 Θεηηθέο ηνγελείο θαιιηέξγεηεο (εάλ ππάξρεη ελδνκήηξηα ινίκσμε) 

 Αχμεζε επηπέδσλ IgM θαη ηίηισλ ηνγελψλ αληηζσκάησλ (π.ρ. έλαληη ησλ ηψλ 

coxsackie, Akabane ή εληεξντψλ) ζηα λενγλά, έλδεημε ελδνκήηξηαο ινίκσμεο 

 Θεηηθά κεηξηθά απηναληηζψκαηα ζε λεπξνκεηαβηβαζηέο ζηα λενγλά είλαη 

έλδεημε βαξηάο κπαζζέλεηαο 

 Κπηηαξνγελεηηθέο κειέηεο, ζε αζζελείο κε πνιπνξγαληθή ή ζπζηεκαηηθή 

πξνζβνιή ή αλσκαιίεο ηνπ ΚΝ (κηθξνθεθαιία, ιήζαξγνο, εθθπιηζηηθέο 

αιινηψζεηο ή νθζαικηθέο αλσκαιίεο) 

 Υξσκνζσκηθέο κειέηεο ηλνβιαζηψλ, ζε αδηάγλσζηνπο αζζελείο κε 

θπζηνινγηθά ιεκθνθπηηαξηθά ρξσκνζψκαηα. 

 Ζ αλάιπζε ησλ κεηαιιάμεσλ ηνπ ππξεληθνχ DNA κπνξεί λα πηζηνπνηήζεη 

νξηζκέλα λνζήκαηα, φπσο ε ζπνλδπιηθή κπηθή δπζηξνθία. Ζ αλάιπζε ησλ 

κηηνρνλδξηαθψλ κεηαιιάμεσλ, λνζήκαηα φπσο ε κηηνρνλδξηαθή κπνπάζεηα. 

 

Αθηηλνινγηθά επξήκαηα  

 Αγθχισζε 

 Απνπζία επηγνλαηίδαο 

 Βξαρηνλνθεξθηδηθή ζπλφζησζε 

 Οζηηθέο αλσκαιίεο (επζξαπζηφηεηα νζηψλ, ππεξάξηζκα νζηά ή έιιεηςε 

νζηψλ θαξπνχ θαη ηαξζνχ) 

 θνιίσζε 

 

Τπεξερνγξάθεκα 

 Μπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εθηίκεζε ησλ αλσκαιηψλ ηνπ ΚΝ θαη άιισλ 

νξγάλσλ, λα αληρλεχζεη ηελ ειαηησκέλε θηλεηηθφηεηα ή παξακνξθψζεηο ηνπ 

εκβξχνπ θαη ην νιηγνυδξάκλην ή πνιπυδξάκλην. 
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Βηνςία: Ζ βηνςία ηνπ δέξκαηνο ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη θαιιηέξγεηα 

ηλνβιαζηψλ γηα ρξσκνζσκηθή αλάιπζε. Ζ βηνςία ηνπ κπφο κπνξεί λα 

δηαρσξίζεη ηηο κπνπαζεηηθέο απφ ηηο λεπξνπαζεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ηιεθηξνκπνγξάθεκα: Δπηηξέπεη ηελ δηάθξηζε ησλ λεπξνγελψλ αηηίσλ απφ 

ηα κπνπαζεηηθά. 

 

 

1.1.2.7. Γηάγλσζε 

Ζ δηάγλσζε ηεο θιαζζηθήο λφζνπ είλαη εχθνιε, αιιά νη αηειείο ηχπνη, ιφγσ ηεο 

χπαξμεο ησλ ζπγθάκςεσλ ησλ αξζξψζεσλ, κπνξεί εχθνια λα ζπγρπζνχλ κε άιια 

ξεπκαηηθά λνζήκαηα. 

 

1.1.2.8. Θεξαπεία  θαη Πξφγλσζε 

Ζ ζεξαπεία πεξηιακβάλεη: 

 Πξψηκε εληαηηθή θπζηνζεξαπεία γηα ηελ δηάηαζε ησλ ζπγθάκςεσλ, γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ αξζξψζεσλ θαη απνθπγή ηεο κπηθήο αηξνθίαο. 

ηε δηαζηξνθηθή δπζπιαζία, ε θπζηνζεξαπεία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αγθχισζε 

ησλ αξζξψζεσλ. 

 Γηαδνρηθνί λάξζεθεο, γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπγθάκςεσλ ζηε λενγληθή πεξίνδν. 

 Γηνξζσηηθέο επεκβάζεηο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο παξακφξθσζεο θαη ηελ 

άξζξσζε πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηήλ. Π.ρ. νη ζπγθάκςεηο ησλ ψκσλ ζε εζσηεξηθή 

ζηξνθή κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ κε θεληξηθή εμσηεξηθή ζηξνθηθή νζηενηνκία ηνπ 

βξαρηνλίνπ. Οη επεκβάζεηο ζηα καιαθά κφξηα πξέπεη λα γίλνληαη πξψηκα. Οη 

νζηενηνκίεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζθειεηηθήο αλάπηπμεο. Οη ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο ζηα άλσ άθξα ελδείθλπληαη κεηά ην 5ν-6ν έηνο ηεο ειηθίαο. Οη 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηα ηζρία πξέπεη λα γίλνληαη κεηά απφ ηηο επεκβάζεηο 

ζηα πφδηα θαη ηα γφλαηα, ηδηαίηεξα εάλ ππάξρνπλ εθηαηηθέο παξακνξθψζεηο ηνπ 

γφλαηνο. Δλδείθλπληαη πξηλ απφ ην 1ν έηνο ηεο ειηθίαο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ 

βάδηζε. 

 

    Ζ πξφγλσζε ηεο αξζξνγξχπσζεο εμαξηάηαη απφ ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο 

ησλ αξζξνγξππσηηθψλ εθδειψζεσλ. Ζ πξφγλσζε ησλ εμσγελψλ ζπγθάκςεσλ είλαη 

εμαίξεηε, ελψ ησλ ελδνγελψλ, εμαξηάηαη απφ ηελ αηηηνινγία. Δμαξηάηαη αθφκα απφ 
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ηελ θπζηθή ηζηνξία ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ αζζελνχο ζηε 

ζεξαπεία. 

Ζ δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ αζζελψλ κε αξζξνγξχπσζε ζρεηίδεηαη κε ηελ βαξχηεηα ηεο 

λφζνπ θαη ηηο ζπλδεφκελεο δπζπιαζίεο, αιιά ζπλήζσο είλαη θπζηνινγηθή. Σν 50% 

πεξίπνπ ησλ αζζελψλ κε λνζήκαηα πνπ πξνζβάιινπλ ηα κέιε θαη ην ΚΝ πεζαίλνπλ 

ζηε δηάξθεηα ηνπ 1νπ έηνπο ηεο δσήο. 

 

1.1.3. Πεξηγξαθή παξακέηξσλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηε δηδαζθαιία 

καζεηή κε πγγελή Πνιιαπιή Αξζξνγξχπσζε (AMC) 

    

1.1.3.1. Δηδηθή Δθπαηδεπηηθή Αλάγθε – Φχιν – Ηιηθία  παηδηνχ  

ηελ παξνχζα εξγαζία, ε κειέηε εζηηάδεη ζε έλα καζεηή ηεο Β‟ Γεκνηηθνχ, ειηθία 9 

εηψλ (έλα ρξφλν κεγαιχηεξνο απφ ηνπο καζεηέο ηεο Β‟) πνπ θνηηά ζηελ ηάμε ηνπ 

γεληθνχ Γεκνηηθνχ, ρσξίο λα παξαθνινπζεί θαη καζήκαηα ζε ηκήκα έληαμεο. Ο 

καζεηήο έρεη γλσκάηεπζε απφ ην Kέληξν Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη 

Τπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΤ) θαη εθηηκάηαη φηη παξνπζηάδεη «Σνβαξά Οξζνπεδηθά 

Διαηηώκαηα».  

       

1.1.3.2. Δληαμηαθφ Πιαίζην Δθπαίδεπζεο 

Σν 10/ζέζην Γεκνηηθφ ρνιείν ζην νπνίν γίλεηαη ε έξεπλα βξίζθεηαη κέζα ζηελ 

πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ Μεζζελίαο. Δίλαη έλα κεγάιν ζρνιείν ην νπνίν ζπζηεγάδεηαη 

κε έλα άιιν δεκνηηθφ ζηνλ ίδην ρψξν. Ο πξναχιηνο ρψξνο, ε αίζνπζα ππνινγηζηψλ, 

νη ηνπαιέηεο, ην θπιηθείν, ην γξαθείν ησλ δηδαζθφλησλ είλαη θνηλνί θαη γηα ηα δχν 

ζρνιεία. Σν θηίξην είλαη δηψξνθν θαη ζρεηηθά παιηφ. Γελ έρεη αλειθπζηήξα γηα ηηο 

κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ θαη δαζθάισλ κε δπζθνιίεο θαη επαξθψο εμνπιηζκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο, εθηφο απφ ηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ. Γελ ππάξρεη αίζνπζα ηειεηψλ 

θαη αίζνπζα γπκλαζηηθήο. ην ζρνιείν ππάξρεη επίζεο Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ 

γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη Τπνδηεπζπληή, 10 εθπαηδεπηηθνχο ππεχζπλνπο 

ηάμεσλ, έλαλ γπκλαζηή, κία δαζθάια ηκήκαηνο έληαμεο, κία δαζθάια Αγγιηθψλ, κία 

Γεξκαληθψλ, κία Γαιιηθψλ, κία δαζθάια Παξάιιειεο ηήξημεο, ην ΔΒΠ, δχν 

δαζθάιεο νινήκεξνπ θαη ηελ θαζαξίζηξηα. πλνιηθά 21 εθπαηδεπηηθνί.  
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Ζ ηάμε απνηειείηαη απφ 16 καζεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ καζεηή κε ηηο 

θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Γελ παξνπζηάδεηαη κεγάιε αλνκνηνγέλεηα κέζα ζηελ ηάμε. Απφ 

ηνπο 16 καζεηέο, κία κφλν καζήηξηα είλαη αιινδαπή. Σα αγφξηα ηεο ηάμεο είλαη 7 θαη 

ηα θνξίηζηα 9. Σν παξεκβαηηθφ πξφγξακκα δηεμήρζε εληφο ηεο ηάμεο απφ ηελ 

εξεπλήηξηα, ε νπνία ήηαλ θαη ε εθπαηδεπηηθφο ηεο Π ζην ίδην ζρνιείν θαη αθνξνχζε 

ηα δχν ηκήκαηα ηεο Β‟ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηά ν καζεηήο αιιά θαη ην 

έλα ηκήκα ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ ζπζηεγαδφκελνπ ζρνιείνπ. 

 

1.1.3.3. ΠΑΠΔΑ – ΑΠ  

Σν Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) απνηειεί έλα 

ελδεηθηηθφ θείκελν δηαρείξηζεο εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  

θνπφο ηνπ ΠΑΠΔΑ φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεηαη ζην βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ 

εηδηθήο αγσγήο 
 
είλαη «ε ππνζηήξημε ησλ Αηόκσλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο 

(ΑκΔΔΑ) γηα λα πξναρζνύλ ζσκαηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά, εζηθά θαη 

αηζζεηηθά ζην βαζκό πνπ κπνξνύλ θαη ηειηθά λα εληαρζνύλ ζην ζρνιηθό θαη ζην 

θνηλσληθό πεξηβάιινλ, κέζα ζε θιίκα ηζνηηκίαο, ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη ζεβαζκνύ 

ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο» (Γξνζηλνχ, Μ.θαη ζπλ., 2009) 

Ο εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο κπνξεί λα ην ηξνπνπνηεί, λα ην εκπινπηίδεη θαη λα ην 

πξνζαξκφδεη ζηηο δπλαηφηεηεο, ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ πνπ 

εθπαηδεχεη θάζε θνξά. Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη αλάινγα κε 

ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα παηδηά κε ΔΔΑ. Οη εηδηθφηεξνη ζθνπνί 

ηνπ ΠΑΠΔΑ αθνξνχλ ηηο εμήο πεξηνρέο: ηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο, ησλ βαζηθψλ 

ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ, ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο, ησλ δεκηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο. Σέινο, θαζνξηζηηθή είλαη ε 

ζχλδεζε θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ΠΑΠΔΑ κε ην Δληαίν Πιαίζην πνπδψλ 

νξηδφληηα ζηε ζεκαηνινγία θάζε καζήκαηνο θαη θάζεηα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο απφ ην 

Νεπηαγσγείν κέρξη  ην Λχθεην (Γξνζηλνχ Μ. θαη ζπλ., 2009).  

 

 

1.1.3.4. ΑΓΔΠΔΑΔ 

χκθσλα κε ηε Γξνζηλνχ (2012), ην ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ 

ηδαθηηθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) απνηειεί 
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κεζνδνινγία γηα ηα άηνκα κε ζχλζεηεο Γλσζηηθέο πλαηζζεκαηηθέο θαη Κνηλσληθέο 

Γπζθνιίεο (ΓΝΧΤΚΟΗ) δπζθνιίεο. Σν ΑΓΔΠΔΑΔ είλαη: 

ηνρεπκέλν: Ο καζεηήο ζα σθειεζεί,εάλ ην πξφγξακκα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

εηδηθήο δηδαθηηθήο είλαη ζηνρεπκέλν, λα απνζθνπεί δειαδή ζηελ αλάπηπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ςπρνθηλεηηθφηεηαο. 

Αηνκηθφ: Ο καζεηήο ζα σθειεζεί εάλ αλαπηπρζεί κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ΔΑΔ ε 

νπνία ζα είλαη δνκεκέλε κφλν γηα απηφ ην καζεηή. Θα αμηνινγεζνχλ νη δπλαηφηεηεο, 

ην λνεηηθφ επίπεδν, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή. 

Γνκεκέλν: Όηαλ κηιάκε γηα δνκεκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ελλννχκε ν ζηφρνο καο 

λα είλαη δνκεκέλνο ζε κηθξφηεξα βήκαηα ψζηε θάζε βήκα λα ηζνδπλακεί κε έλαλ 

κηθξφηεξν ζηφρν. πλεπψο, ζα είλαη πην εχθνιε θαη απνηειεζκαηηθή ε επίηεπμε ηνπ 

γεληθνχ καο ζηφρνπ. 

Δληαμηαθφ: Ο καζεηήο ζα σθειεζεί ζαθψο εάλ ππάξρεη απηή ε δηαθνξνπνηεκέλε 

εηδηθή δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα θαη ε νπνία 

ηειηθφ ζθνπφ έρεη ηελ έληαμε ηνπ καζεηή ζηηο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δνκέο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλφηεηαο γεληθφηεξα. 

Πξφγξακκα: Ο ζρεδηαζκφο ελφο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΔΑΔ είλαη αλάινγνο ηεο 

ηάμεο θαη ηνπ εμακήλνπ πνπ βξίζθεηαη ν καζεηήο καο ζχκθσλα κε ηελ παξαηήξεζε 

πνπ έρνπκε θάλεη θαη  εκπεξηέρεη φια ηα παξαπάλσ: είλαη ζηνρεπκέλν, αηνκηθφ, 

δνκεκέλν θαη εληαμηαθφ. Σα θχξηα ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηε κέζνδν αλάιπζεο 

έξγνπ (task analysis) ρσξίδνληαη ζε δχν κέξε. Σα πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη: α) ηνλ 

αχμνληα αξηζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ ή ζηφρσλ β) ηα κέζα θαη ηα πιηθά 

δηδαζθαιίαο γ) νδεγίεο δ) δηδαθηηθφ ζηφρν ή ζπκπεξηθνξά θαη ε) ηα θξηηήξηα 

επηηπρίαο. Καη ην δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη: α) ηα βήκαηα ηνπ ζηφρνπ β) ηηο 

θαηαγξαθέο θαη γ) ηα ζρφιηα/παξαηεξήζεηο. 

Δηδηθήο Αγσγήο: Ο καζεηήο ζα σθειεζεί εάλ ην πξφγξακκα είλαη εηδηθήο δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη φρη γεληθήο, θαζψο ν καζεηήο καο ρξήδε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ . Γεληθφο θαη απψηεξνο ζθνπφο θάζε δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο θαη δε εηδηθήο 

είλαη ε αγσγή ησλ καζεηψλ. Ζ εηδηθή αγσγή αλαθέξεηαη ζηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα 
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ηνπ καζεηή ζηνπο ηέζζεξηο ηνκείο: πξνθνξηθφο ιφγνο, λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη ζε ηη επίπεδν έρνπλ θαηαθηεζεί 

απηνί νη ηνκείο.  

Δηδηθή Δθπαίδεπζε: Ζ εθπαίδεπζε είλαη απηή πνπ ζα παξέρεη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο  

ην δηαθνξνπνηεκέλν εηδηθφ δηδαθηηθφ πξφγξακκα ζην καζεηή θαη ζα ηνλ σθειήζεη 

ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο. 

Ο ζρεδηαζκφο ελφο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνυπνζέηεη γλψζεηο, εκπεηξία θαη 

εηδηθή θαηάξηηζε. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ θαη λα αθνινπζεί. 

Ζ κεζνδνινγία ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ΑΓΔΠΔΑΔ απνηειείηαη απφ 

πέληε θάζεηο (Γξνζηλνχ, 2012). Ζ πξψηε θάζε αθνξά ηελ αξρηθή ζπζηεκαηηθή 

εκπεηξηθή παξαηήξεζε, κε ηελ νπνία δηακνξθψλνληαη νη πξψηεο παξαηεξήζεηο γηα ην 

καζεηή ζχκθσλα κε ην αηνκηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ ηζηνξηθφ ηνπ. ηε δεχηεξε 

θάζε πεξηγξάθνληαη νη απνθιίζεηο θαη νξίδνληαη νη δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ηνπ ΠΑΠΔΑ θαη  ησλ 

γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζπγθξηηηθά κε ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ 

ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο  ηνπ καζεηή. ηελ ηξίηε θάζε ζρεδηάδεηαη ην 

δηδαθηηθφ πξφγξακκα κε βάζε ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ. ηε 

ζπλέρεηα, ζηελ ηέηαξηε θάζε πινπνηείηαη ε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη ηέινο, ζηελ 

πέκπηε θάζε γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο παξέκβαζεο. 

 

1.2. Αλαγθαηφηεηα  κειέηεο – θνπφο 

Ο ηνκέαο ηεο εηδηθήο αγσγήο έρεη απαζρνιήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη 

πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο σο απνηέιεζκα ηνπ εληαμηαθνχ θηλήκαηνο πνπ έρεη 

εμαπισζεί θαη έρεη επεξεάζεη πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Χο εθ 

ηνχηνπ ζεσξείηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εηδηθή αγσγή θαη 

εθπαίδεπζε.  

Γεληθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα αληρλεχζνπκε κέζσ ησλ εξγαδφκελσλ ζε γεληθά 

ζρνιεία εθπαηδεπηηθψλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή κε ησλ εληαμηαθψλ 
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πξνγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα γεληθά ζρνιεία. Απηφ πνπ ζέινπκε λα 

θαλεί, είλαη, εάλ ηειηθά ηα εληαμηαθά πξνγξάκκαηα γεληθφηεξα θαη ηεο Παξάιιειεο 

ζηήξημεο εηδηθφηεξα, βνεζνχλ νπζηαζηηθά ηελ έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ 

κε ΔΔΑ ή αλαπεξίεο, ζην γεληθφ ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη αλ ην 

ζεκεξηλφ ειιεληθφ γεληθφ ζρνιείν κπνξεί λα ζηαζεί αξσγφο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

Καη αλ λαη, κε πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα ζηαζεί αξσγφο. Απηφ πνπ ζέινπκε λα 

πεηχρνπκε επί ηεο νπζίαο είλαη ε έληαμε ησλ παηδηψλ κε ΔΔΑ/ αλαπεξίεο κέζσ 

εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ε ελζσκάησζε ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, αθνχ πξψηα αληρλεχζνπκε ηα εκπφδηα πνπ ηε 

δπζθνιεχνπλ. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

εκπιέθνληαη κε ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ 

(γιψζζα, καζεκαηηθά, κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο) ζε καζεηή Β΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ κε 

ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο (ΓΝΧΤΚΟΗ) κε 

έκθαζε ζηελ αξζξνγξχπσζε, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο 

ηήξημεο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν.  

Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαη ε 

κεζνδνινγία είλαη κεηθηή,  απνηειείηαη απφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα. Ζ 

νκάδα ζηφρνπ απνηειείηαη απφ καζεηέο ηεο Β΄ηάμεο ζηνπο νπνίνπο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο καζεηή κε ζχλζεηεο Γλσζηηθέο 

πλαηζζεκαηηθέο θαη Κνηλσληθέο (ΓΝΧΤΚΟΗ) δπζθνιίεο θαη δηάγλσζε ζπγγελή 

πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε (κε έκθαζε ζηα άλσ άθξα) θαη απφ ελήιηθεο πνπ έξρνληαη 

ζε επαθέο  καδί ηνπο (γνλείο, δάζθαινη, εηδηθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ). 

 

1.3. Τπνζέζεηο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

Σν ζέκα ηεο κειέηεο καο είλαη ε δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, ηεο 

Γιψζζαο, ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο ζε καζεηή κε 

ζπγγελή πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε ζην πιαίζην ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν.  

Οη ππνζέζεηο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ηέζζεξηο. Αξρηθά ζα δηεξεπλεζεί αλ ε 

δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ δηεπθνιχλεηαη κε ην ππνζηεξηθηηθφ 
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πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο. Θα εμεηαζηεί ν ξφινο ηεο παξάιιειεο 

ζηήξημεο κέζα ζηελ ηάμε αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο, ησλ 

Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Μειέηεο, ηα βαζηθά καζήκαηα ζην σξνιφγην πξφγξακκα 

καζεκάησλ ηεο Β‟ Γεκνηηθνχ. Ζ δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε εμεηάδεη αλ ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπθνιχλεη ην καζεηή κε AMC ζηελ θαηαλφεζε 

θεηκέλνπ (5-10 γξακκψλ) ζηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο, ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο 

Μειέηεο θαη ησλ γισζζηθψλ αζθήζεσλ. ηφρνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο θάζε θνξά 

δηδαζθαιίαο  είλαη λα κπνξεί ν καζεηήο φιν θαη ζπρλφηεξα κφλνο ηνπ λα θαηαλνεί 

κία εξψηεζε, κία εθθψλεζε, κία παξάγξαθν, έλα θείκελν, ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο. Ζ ηξίηε ππφζεζε εξγαζίαο ζηεξίδεη ην αλ ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπξχλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνλνκία ηνπ καζεηή κε 

ηνπο άιινπο, ζπκκαζεηέο θαη κε. Ζ εκθαλήο θηλεηηθή αλαπεξία ηνπ καζεηή, ιφγσ 

ηνπ εθ γελεηήο πξνβιήκαηνο ηεο αξζξνγξχπσζεο, επεξεάδεη θαηά θχξην ιφγν ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ καζεηή, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο βξίζθεηαη ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο ή αιιηψο φπσο νλνκάδεηαη απφ άιινπο 

εξεπλεηέο ζρνιηθή επηηπρία ή απνηπρία. Σέινο, ζα δηεξεπλεζεί αλ ε ζηνρεπκέλε θαη 

αηνκηθή δηδαζθαιία, ην ΑΓΔΠΔΑΔ, πνπ αλαιχζακε πην πάλσ, ππνζηεξίδεη 

απνηειεζκαηηθά φιε ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε AMC ζην ζρνιηθφ θαη 

εμσζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 
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2. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β: Πξαθηηθή Πξνζέγγηζε 

2.1. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Οη Αβξακίδεο 

θαη Καιχβα (2006) ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο ζπλδπαζκνχ πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ κεζφδσλ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. Μεζνδνινγία 

είλαη ε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή θαη ην εξκελεπηηθφ πιαίζην πνπ θαζνδεγεί ηνλ 

εξεπλεηή ζε φιε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

χκθσλα κε ηνλ Αβξακίδε & Καιχβα (2006), γηα λα θαζνξίζνπκε πνηα εξεπλεηηθή 

πξνζέγγηζε ζα πηνζεηήζνπκε γηα κηα δεδνκέλε έξεπλα πξέπεη λα εμεηάζνπκε αξθεηά 

δεηήκαηα: α) πξαθηηθά ζέκαηα, φπσο ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

εξεπλεηψλ, εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ, β) εζηθέο αξρέο θαη γ) ηηο ηδέεο πνπ έρνπκε εκείο 

νη ίδηνη γηα ηελ έξεπλα. Δπεηδή θάζε εξεπλεηηθφ ζρέδην έρεη δηάθνξα πιενλεθηήκαηα 

θαη κεηνλεθηήκαηα, είλαη θαιχηεξν λα εθαξκφδνληαη ζπλδπαζκνί ηνπο ζηελ ίδηα 

κειέηε. Δίλαη πην απνηειεζκαηηθφ νη εξεπλεηέο λα ηα εθαξκφδνπλ φια αλάινγα κε 

ηελ πεξίζηαζε.  

Οη πνζνηηθέο κέζνδνη θπξηαξρνχζαλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ηεο εηδηθήο αγσγήο, 

επεηδή είρε δνζεί απμεκέλε έκθαζε ζηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Απηφ ζπλέβαηλε ιφγσ 

ηεο αλάγθεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

επεηδή νη εξεπλεηέο ζε κεγάιν βαζκφ, πξνέξρνληαλ απφ ηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο 

ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο πνζνηηθέο κέζνδνη. 

Χζηφζν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη πνζνηηθέο κέζνδνη άξρηζαλ λα ακθηζβεηνχληαη, 

θαζψο εθθξάζηεθαλ πνιιέο επηθπιάμεηο γηα ηελ εγθπξφηεηά ηνπο, φηαλ γεληθεχνληαη 

ηα πνξίζκαηά ηνπο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο κεηαηνπίζηεθε απφ 

πεξηγξαθηθέο κειέηεο ησλ αλαπεξηψλ ή καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ ζε 

αλαδήηεζε ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ θαη δηάθνξσλ εηδηθψλ αλαγθψλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απηή ε κεηαηφπηζε έθεξε κε ηε ζεηξά ηεο ηελ 

απνκάθξπλζε απφ ηηο πνζνηηθέο κειέηεο πξνο ηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο. (Αβξακίδεο, 

2006). 

ηε κειέηε καο, ζα αθνινπζήζνπκε έλαλ ζπλδπαζκφ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο  

κεζφδνπ έξεπλαο. 
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2.2. Μειέηε Πεξίπησζεο 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη 

πεξηιακβάλεη ηε ιεπηνκεξή θαη εληαηηθή εμέηαζε ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο. 

Απνηειεί έλαλ εξεπλεηηθφ ηξφπν πνπ εμεηάδεη έλα θαηλφκελν κέζα ζην πξαγκαηηθφ 

ηνπ πιαίζην. Γελ είλαη κέζνδνο, αιιά κεζνδνινγία ή ζηξαηεγηθή έξεπλαο. Μπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε πνζνηηθψλ, αιιά θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ, φπσο αλαθέξακε πην πάλσ. Πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή εμέηαζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ παηδηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εθαξκνγή εληζρπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα αμηνινγείηαη ε απφδνζε ηνπ παηδηνχ κεηά απφ έλα εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη ηέινο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 

2006, :299-305).  

Ζ νκάδα ζηφρνπ απνηειείηαη απφ καζεηέο ηεο Β΄ηάμεο ζηνπο νπνίνπο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο καζεηή κε ζχλζεηεο Γλσζηηθέο 

πλαηζζεκαηηθέο θαη θαη Κνηλσληθέο (ΓΝΧΤΚΟΗ) δπζθνιίεο θαη  δηάγλσζε κε 

ζπγγελή πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε (κε έκθαζε ζηα άλσ άθξα) θαη απφ ελήιηθεο πνπ 

έξρνληαη ζε επαθέο  καδί ηνπο (γνλείο, δάζθαινη, εηδηθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ). Ο 

ηξφπνο θαη ρξφλνο απαζρφιεζεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ ηαπηνπνηείηαη κε ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε, θαη ηελ κειέηε πεξίπησζεο καζεηή κε ζπγγελή πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε κε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε γηα 145 ψξεο.  

Σν ππνθείκελν κειέηεο είλαη ν καζεηήο Π.Κ. Δίλαη 8 ρξνλψλ θαη 5 κελψλ θαη θνηηά 

ζηε Β‟ ηάμε γεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Γελ παξαθνινπζεί ηκήκα έληαμεο. 

χκθσλα κε ηε δηάγλσζε ησλ ΚΔΓΓΤ είλαη αλαγθαία ε ππνζηήξημή ηνπ απφ 

εθπαηδεπηηθφ παξάιιειεο ζηήξημεο 24 σξψλ ηελ εβδνκάδα. 

 

2.3. πκκεηέρνληεο  

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ελήιηθα άηνκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

ζρνιείνπ (Ν=29) θαη γνλείο απφ ην ζχιινγν γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ (Ν=10). 

Οη 29 εθπαηδεπηηθνί (εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο, εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο θαη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ) ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζπκπιήξσζαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ελειίθσλ.  

Γεκνγξαθηθά ηνηρεία Δθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηα 
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ρξφληα πξνυπεξεζίαο 

Ηιηθία Πιήζνο Δθπ/θψλ Πνζνζηά 

22-30 3 10,34% 

31-40 - - 

41-50 14 48,28% 

51+ 12 41,38% 

χλνιν 29 100% 

 

 

Φχιν Πιήζνο Δθπ/θψλ Πνζνζηά 

Άλδξεο 9 31,03% 

Γπλαίθεο 20 68,97% 

χλνιν 29 100% 

 

 

Υξφληα 

Πξνυπεξεζίαο 

Πιήζνο Δθπ/θψλ Πνζνζηά 

0-3 1 3,44% 

4-7 2 6,9% 

8-16 5 17,24% 

17-25 11 37,94% 

26+ 10 34,48% 

χλνιν 29 100% 

Πίλαθαο 1: Δεκνγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθώλ 

Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο, ν γπκλαζηήο, αιιά θαη ε 

κεηέξα ηνπ καζεηή ζπκκεηείραλ επίζεο ζε ζπλεληεχμεηο δηάξθεηαο 15-20 ιεπηψλ 

βαζηζκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο, ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ζηηο 

αθαδεκατθέο  δεμηφηεηεο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε πνπ αληηκεησπίδεη 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.  
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2.4. Δξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

2.4.1. Γηάγλσζε καζεηή 

Ζ πξψηε αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή έγηλε φηαλ θνηηνχζε ζην Νεπηαγσγείν, ζην νπνίν 

επαλαθνίηεζε ιφγσ εγρείξεζεο πνπ ηνλ αλάγθαζε λα παξακείλεη θιηλήξεο γηα 

αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Απνηέιεζκα  απηνχ είλαη, λα είλαη έλα ρξφλνο 

κεγαιχηεξνο απφ ηελ ηάμε ζηελ νπνία θνηηνχζε φηαλ έγηλε ε κειέηε. Σειεηψλνληαο 

ηελ Α‟ ηάμε, ζηηο 17/6/2013 επαλεμεηάζηεθε απφ ηα κέιε ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

νκάδαο ηνπ ΚΔΓΓΤ θαη βξέζεθε φηη ν καζεηήο παξνπζηάδεη «ζνβαξά νξζνπεδηθά 

ειαηηψκαηα».  

Ο καζεηήο εκθαλίδεη δηαγλσζκέλε «ζπγγελή πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε, νζηηθέο 

αλσκαιίεο, άλσ θαη θάησ άθξσλ», φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηνπ 

Γ.Ν. Παίδσλ Αζελψλ «Π. & Α. Κπξηαθνχ». Γελ παξαθνινπζεί ηκήκα έληαμεο νχηε 

ζηελ Α‟ νχηε ζηε Β΄ δεκνηηθνχ. Ζ θίλεζε ηνπ γίλεηαη κε ακαμίδην, θαζψο δελ 

πεξπαηάεη θαζφινπ. Δθηφο ζρνιείνπ παξαθνινπζεί ζπλεδξίεο  εξγνζεξαπείαο αξθεηά 

ρξφληα  θαη φηαλ ν θαηξφο είλαη θαιφο, ζπλήζσο απφ Μάην κέρξη Οθηψβξε,  πεγαίλεη  

θνιπκβεηήξην θάλνληαο αζθήζεηο ζηελ πηζίλα κε εηδηθή γπκλάζηξηα. 

 

 

2.4.2. Αηνκηθφ, ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ καζεηή 

Ο Π.Κ. είλαη 8 ρξνλψλ θαη 5 κελψλ θαη είλαη καζεηήο ηεο Β‟ ηάμεο δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ Καιακάηαο. Μέλεη ζηελ Καιακάηα καδί κε ηνπο γνλείο ηνπ, ηελ αδεξθή ηνπ 

ηε κηθξή θαη ην κεγάιν ηνπ αδεξθφ ζε έλα δηακέξηζκα. Δίλαη ην ηέηαξην θαη 

ηειεπηαίν παηδί ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ κεηέξα ηνπ έρεη δχν άιια παηδηά κεγάια ζε 

ειηθίεο 10 θαη 22 εηψλ απφ ηνλ πξψην ηεο γάκν. Όηαλ μαλαπαληξεχηεθε έθαλε έλα 

θνξίηζη, ην νπνίν είλαη καζήηξηα ηεο Δ‟ δεκνηηθνχ ζην ίδην ζρνιείν θαη ηνλ ππφ 

έξεπλα καζεηή Π.Κ. Ο καζεηήο γελλήζεθε κε ζπγγελή πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε 

φπσο δηαγλψζηεθε κεηά ηε γέλλεζε ηνπ. Απφ ηνλ 7
ν
 κήλα ηεο εγθπκνζχλεο ε κεηέξα 

ηνπ είρε κηα κηθξή δηαξξνή ακληαθνχ πγξνχ, ε νπνία θαη απμήζεθε κε απνηέιεζκα 

ζην 9
ν
 κήλα εγθπκνζχλεο ηεο λα κελ ππάξρεη ζρεδφλ θαζφινπ. Απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο έδσζε ζηελ εξεπλήηξηα ε ίδηα ε κεηέξα ηνπ παηδηνχ.  

Ζ κεηέξα ηνπ καζεηή δελ εξγάδεηαη θαη δελ έρεη πνηέ εξγαζηεί έσο ηψξα. Ο παηέξαο 

ηνπ είλαη ππάιιεινο ζηνλ Γήκν ηεο Καιακάηαο. Γε θαίλεηαη λα έρνπλ νηθνλνκηθή 
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άλεζε, κηαο  θαη ηα πνιιά ρεηξνπξγεία ηνπ Π. ηνπο έρνπλ απνδπλακψζεη νηθνλνκηθά. 

Ο Π. έρεη ππνβιεζεί ζε 11 ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κέζα ζε 8 ρξφληα. Ο Π. είλαη έλα 

γιπθφ θαη επαίζζεην παηδί. Δπηδεηά ηελ παξέα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ αλ θαη 

κεξηθέο θνξέο ζπκπεξηθέξεηαη ή κηιάεη ζαλ κεγάινο. Ζ νηθνγέλεηά ηνπ είλαη αξθεηά 

ζπλεξγάζηκε,  ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, σζηφζν θαινί άλζξσπνη θαη έρνπλ 

θάλεη πνιιά γηα ηνλ Π. ππάξρεη αξθεηή αγάπε κέζα ζε απηή ηελ νηθνγέλεηα θαη απηφ 

θαίλεηαη θαη ζηνλ ίδην ην καζεηή. Δίλαη αξθεηά δεκέλνο ζπλαηζζεκαηηθά κε ηε 

κεηέξα ηνπ, ε νπνία είλαη παξνχζα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ν Π. δελ κπνξεί λα απηνεμππεξεηεζεί ζηα δηαιείκκαηα ζηελ ηνπαιέηα 

θαη ζην θαγεηφ ηνπ. πρλά ηνλ επηζθέπηεηαη θαη ε κηθξή αδεξθή ηνπ απφ ηελ Δ‟ 

ηάμε. Δίλαη ιίγν ρατδεκέλνο ζα έιεγα θαη καζεκέλνο λα ηνπ γίλνληαη ηα ραηίξηα. 

Κάπνηεο θνξέο κπνξεί λα θσλάμεη ζηγά κέζα ζηελ ηάμε είηε γηα πιάθα είηε φρη ή λα 

ζέιεη ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο ζπλέρεηα δίπια ηνπ θαη 

απνθιεηζηηθά κφλν γη‟ απηφλ. Αθφκα θαη φηαλ ηα θαηαθέξλεη κφλνο ηνπ, ζέιεη ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο δίπια ηνπ. Δπηδεηά ηε ζηγνπξηά θαη ζέιεη 

ιακβάλεη επαίλνπο, ελζάξξπλζε θαη λα παξαθηλείηαη απφ θάηη δπλαηφ. Όιε ε 

νηθνγέλεηα βνεζάεη, ζέβεηαη θαη αληηκεησπίδεη κε ππεπζπλφηεηα, ξεαιηζκφ θαη 

δχλακε ηελ αλαπεξία ηνπ Π. θαη απηφ είλαη πνπ ηνλ θάλεη λα μερσξίδεη θαη ζαλ 

άλζξσπν αιιά θαη ζα καζεηή. 

Γλσζηηθά θαη καζεζηαθά γξάθεη αξθεηά θαιά ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηα δπν ηνπ ρέξηα 

θαη πξνιαβαίλεη ζρεδφλ πάληα ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Γελ θάλεη 

νξζνγξαθηθά ιάζε ζνβαξά θαη δηαβάδεη αξθεηά θαιά. ε γεληθέο γξακκέο βξίζθεηαη 

ζηνλ κέζν φξν ηεο ηάμεο ηνπ αλαθνξηθά κε ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε. ηα 

Μαζεκαηηθά είλαη πνιχ θαιφο , ζρεδφλ άξηζηνο θαη θαίλεηαη λα ηνπ αξέζνπλ 

πεξηζζφηεξν. Γελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζε καζεζηαθφ επίπεδν. Ζ 

λνεκνζχλε ηνπ βξίζθεηαη ζην κέζν θπζηνινγηθφ. Σν κφλν αξλεηηθφ κέζα ζηελ ηάμε 

είλαη φηη δελ κπνξεί λα δσγξαθίζεη εχθνια, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη λα ζρεδηάζεη 

πξψηα θάηη, θαη απηφ νθείιεηαη ζηε δπζθακςία πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ρέξηα ηνπ ιφγσ 

ηεο αξζξνγξχπσζεο. Έλα άιιν ζέκα πνπ είλαη εκθαλέο κέζα ζηελ ηάμε, είλαη φηη δελ 

κπνξεί λα ζεθψλεηαη ζηνλ πίλαθα λα θάλεη πξάμεηο ή λα γξάθεη νηηδήπνηε άιιν ηνπο 

ιέεη ε δαζθάια ηεο ηάμεο. 

Όζνλ αθνξά ην ζπκπεξηθνξηθφ – θνηλσληθφ ηνκέα εληφο θαη εθηφο ηάμεο αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη είλαη έλα απνδεθηφ κέινο απφ ηελ νκάδα ηεο ηάμεο θαη ζην 

ζεκείν πνπ απηφ είλαη εθηθηφ νη ζπκκαζεηέο ηνπ ηνχ κηιάλε θαη ηνλ πξνζεγγίδνπλ. 
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Λφγσ ηεο θαζήισζήο ηνπ ζην ακαμίδην είλαη δχζθνιν ζηα δηαιείκκαηα λα παίδεη κε 

ηα άιια παηδηά. Ζ κακά ηνπ ηνλ πεγαίλεη ζηελ ηνπαιέηα θαη ηνλ ηαΐδεη ζην πξψην 

δηάιεηκκα. Δίλαη δπζρεξέο λα ζπλππάξμεη ζε έλα κέξνο κε ηα άιια παηδηά ηεο ειηθίαο 

ηνπ, πνπ ζέινπλ λα ηξέμνπλ ζηα δηαιείκκαηα , λα παίμνπλ θπλεγεηφ θαη άιια 

παηρλίδηα θίλεζεο. Δπνκέλσο κπνξεί ηππηθψο λα είλαη απνδεθηφ κέινο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, αιιά δελ είλαη πιήξσο εληαγκέλνο ζε απηφ.     

 

2.4.3. Μεζνδνινγία Παξαηήξεζεο 

χκθσλα κε ηνλ Αβξακίδε θαη Καιχβα (2006), ε παξαηήξεζε αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα καο λα ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ – φπσο π.ρ. ηεο 

φξαζεο θαη ηεο νζκήο. Ζ παξαηήξεζε είλαη ρξήζηκε σο εξεπλεηηθή κέζνδνο θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ζπλνδεπηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή άιισλ 

εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ , φπσο ε ζπλέληεπμε ή ηα εξσηεκαηνιφγηα. Οη παξαηεξήζεηο 

είλαη πην άκεζεο σζηφζν απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα, επεηδή δελ 

απαηηείηαη απφ ην ζπκκεηέρνληα λα αλαθαιέζεη ή λα αλαπαξαζηήζεη ιεθηηθά κηα 

θαηάζηαζε ή κηα ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο ε παξαηήξεζε καο δίλεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

απνθηήζνπκε πξφζβαζε ζε κε ιεθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο 

πνπ δελ είλαη ζπλεηδεηέο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ κε αθξίβεηα 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006 :220-225). 

Ζ παξαηήξεζε ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006): ζηε 

λαηνπξαιηζηηθή ή κε παξεκβαηηθή παξαηήξεζε θαη ζηελ εξγαζηεξηαθή. Ζ κε 

παξεκβαηηθή παξαηήξεζε δηαδξακαηίδεηαη ζε έλα πιαίζην πνπ είλαη φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξν θπζηθφ θαη ε εθάζηνηε ζπκπεξηθνξά εκθαλίδεηαη αβίαζηα. Πξέπεη, 

σζηφζν λα επηζεκάλνπκε φηη ε παξνπζία θαη κφλν ηνπ παξαηεξεηή έρεη ζίγνπξα 

θάπνηα επίδξαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη ν ζπκκεηέρνληαο. Έλα 

άιιν πξφβιεκα πνπ ζπλαληνχκε είλαη φηη επεηδή νη ζπλζήθεο δελ είλαη ειεγρφκελεο, 

είλαη δχζθνιν λα εμαθξηβψζνπκε ηη αθξηβψο πξνθαιεί ηελ εκθάληζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ παξαηεξνχκε. Ζ εξγαζηεξηαθή παξαηήξεζε, φπσο ιέεη θαη ε ιέμε 

είλαη ε παξαηήξεζε πνπ γίλεηαη ζε έλα εξγαζηήξην θαη φρη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο δελ ζπκπεξηθέξνληαη θπζηθά ζε έλα ηερλεηφ πεξηβάιινλ , αιιά ε 

ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεη θάπνηνο ζε έλα εξγαζηήξην αλήθεη ζην ξεπεξηφξην ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπ. 
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Σελ παξαηήξεζε ηε δηαθξίλνπκε ζε: α.) πνζνηηθή παξαηήξεζε θαη β.) πνηνηηθή. ηε 

κειέηε καο ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πνηνηηθή παξαηήξεζε, ε νπνία θαη ρσξίδεηαη κε ηε 

ζεηξά ηεο ζε α.) εζλνγξαθία θαη β.) ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Ζ ζπκκεηνρηθή 

πνηνηηθή παξαηήξεζε κπνξεί λα είλαη απφ ηε κία πιεπξά ακεηακθίεζηε, φπνπ ηα 

άηνκα πνπ παξαηεξνχληαη γλσξίδνπλ φηη ν παξαηεξεηήο είλαη παξψλ γηα λα ζπιιέμεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά κπνξεί λα είλαη θαη 

κεηακθηεζκέλε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ζηελ νπνί ν παξαηεξεηήο δελ είλαη 

γλσζηφο απφ ηα άηνκα πνπ παξαηεξνχληαη (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006 :253)  

 ηελ παξνχζα κειέηε καο έρνπκε επηιέμεη ηε  ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, θαζψο  

εληάρζεθε ζηελ θνηλσληθή νκάδα, δειαδή ζηελ ηάμε θαη ζπκκεηείρε ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν παξαηεξεηήο επεκβαίλεη ζε κηα 

θαηάζηαζε, πξέπεη λα αλαινγηζηεί ζε πνην βαζκφ κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη ηα δξψκελα. Όζν πην κηθξή είλαη ε νκάδα πνπ παξαηεξείηαη , 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε επίδξαζε ηνπ παξαηεξεηή (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, 

220-255).  

Μέζσ ηεο  εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο, ε εξεπλήηξηα ζεκείσζε ηηο απνθιίζεηο ζε ζρέζε 

κε ηε γξακκή βάζεο ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ 

καζεηή ρξεζηκνπνηψληαο ηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηα, ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ φπσο απηέο 

απνηππψλνληαη ζην ΠΑΠΔΑ  (Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο), 

ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. 

 

 

2.4.3.1. πκκεηνρηθή  παξαηήξεζε: Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε - ΛΔΒΓ (Λίζηεο 

Διέγρνπ Βαζηθψλ δεμηνηήησλ) ΓΜΔ 

Ζ αξρηθή κέηξεζε ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο  (ΛΔΒΓ) 

έγηλε ζηηο 15/11/2013. Αλαθνξηθά κε ηηο ηέζζεξηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο, πξνθνξηθφ 

ιφγν, ςπρνθηλεηηθφηεηα, λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, ν 

καζεηήο παξνπζίαδε ηε κεγαιχηεξε απφθιηζε απφ ηε γξακκή βάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ςπρνθηλεηηθφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, ζπγθεθξηκέλα ζην απηνζπλαίζζεκα. 
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Ζ ελδηάκεζε κέηξεζε ησλ ΛΔΒΓ έγηλε κεηά απφ ηξεηο κήλεο, ζηηο 22/02/2014. Ο 

καζεηήο βειηηψζεθε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη εηδηθφηεξα ζηελ έθθξαζε κε 

ζαθήλεηα, ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηά ηνπ παξέκεηλε ζηάζηκνο, ελψ ζηηο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο νη νπηηθή ηνπ κλήκε, ν ζπιινγηζκφο θαη ε ινγηθνκαζεκαηηθή ηνπ ζθέςε 

αλέβεθαλ έλα εμάκελν απφ ηελ πξψηε κέηξεζε. Σέινο αλαθνξηθά κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ νξγάλσζε βειηηψζεθε θαη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπ θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ γηα κάζεζε. 

ηελ ηξίηε θαη ηειηθή κέηξεζε πνπ έγηλε ζηηο 02/05/2014 κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ζρεδφλ φιεο νη πεξηνρέο αλάπηπμεο ηεο καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο είλαη αληίζηνηρεο κε ηε γξακκή βάζε ηνπ εμακήλνπ πνπ βξίζθεηαη ν 

καζεηήο, εθηφο απφ ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη εηδηθφηεξα ηε ιεπηή θαη αδξή 

θηλεηηθφηεηα ε νπνία δε βειηηψζεθε θαζψο ν καζεηήο είρε ρεηξνπξγεζεί ην κήλα 

Φεβξνπάξην ζην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη θαη δπζθνιεχηεθε πνιχ λα κπνξέζεη λα 

ρξεζηκνπνηεί κφλν ην δεμί. Ζ ινγηθνκαζεκαηηθή ηνπ ζθέςε ζηνλ ηνκέα ησλ λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ αλέβεθε θαη άιιν εμάκελν, α‟ εμάκελν Γ‟ ηάμεο, ελψ ην 

απηνζπλαίζζεκά ηνπ ηαπηίζηεθε κε ην εμάκελν πνπ βξίζθεηαη ν καζεηήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο εξεπλήηξηαο. 

 

2.4.3.2. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε: Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε - ΛΔΒΓ (Λίζηεο 

Διέγρνπ Βαζηθψλ δεμηνηήησλ) ΠΑΠΔΑ    

χκθσλα κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε (15/11/2013) θαη ηηο ΛΔΒΓ ηνπ ΠΑΠΔΑ, ν 

καζεηήο παξνπζηάδεη ηηο κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο απφ ηε γξακκή βάζεο θαηά πξψηνλ 

ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ. 

ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ζηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, εηδηθφηεξα ζηελ 

θαηαλφεζε θαη ζηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην θνκκάηη ησλ ηερλψλ 

παξνπζηάδεη απφθιηζε δχν εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελδηάκεζε κέηξεζε (22/02/2014) παξαηεξνχκε κηα κηθξή 

βειηίσζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ νξγάλσζε, θαζψο βξέζεθε έλα εμάκελν πην πάλσ 

απφ ηε γξακκή βάζεο θαη ζηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλψλ 

αλέβεθε έλα εμάκελν επίζεο. 

Μεηά ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο (02/05/2014), 

φιεο ζρεδφλ νη πεξηνρέο βειηηψζεθαλ κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε λα 

παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε άλνδν εμακήλσλ.  
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2.4.3.3. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε: Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε - ΛΔΒΓ (Λίζηεο 

Διέγρνπ Βαζηθψλ δεμηνηήησλ) - γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο  

Ζ αξρηθή παξαηήξεζε ζηνλ πίλαθα ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ έγηλε θαη 

απηή ζηηο 15/11/2013 θαη ζηελ νπνία ηε κεγαιχηεξε απφθιηζε παξνπζηάδνπλ νη 

ηνκείο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη 

ιηγφηεξν ε ςπρνθηλεηηθφηεηα. ηηο δεμηφηεηεο ηεο γιψζζαο παξνπζηάδεη κηα 

απφθιηζε δχν εμακήλσλ ζηελ θαηαλφεζε. Οη ππφινηπεο δχν πεξηνρέο :νη δεμηφηεηεο 

ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη νη δεμηφηεηεο ηεο πκπεξηθνξάο βξίζθνληαη ζε απφιπηε 

ηαχηηζε κε ηε γξακκή βάζεο θαη ζηηο ηξεηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ.   

Ζ ελδηάκεζε παξαηήξεζε ζηηο 22/02/2014 δείρλεη κηα πεξίεξγε αλαθαηάηαμε ζηνλ 

ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ ηεο Γιψζζαο θαη ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο. Πεξηιακβάλεη 

ην δηάζηεκα πνπ ν καζεηήο είρε ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζην αξηζηεξφ 

ηνπ ρέξη θαη γη‟ απηφ ην ιφγν φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο ηεο Γιψζζαο ππάξρεη άλνδνο 

ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ παξαγσγή αιιά πηψζε ηεο γξαθήο. ηε καζεζηαθή 

εηνηκφηεηα ππάξρεη βειηίσζε ζηελ πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο. 

ηελ ηειηθή κέηξεζε κεηά ην πέξαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηηο 02/05/2014 βειηηψζεθε ε γξαθή ζε έλα βαζκφ αιιά ε παξαγσγή 

επαλήιζε ζηα αξρηθά επίπεδα, κεηψζεθε δειαδή απφ ηελ ελδηάκεζε πνπ ήηαλ 

βειηησκέλε. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ νξγάλσζε παξνπζίαζε αθφκε έλα εμάκελν 

βειηίσζε, ρσξίο λα θηάζεη φκσο ηε γξακκή βάζεο. Οη δεμηφηεηεο καζεκαηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξάο βξίζθνληαη απφ ηελ αξρηθή κέηξεζε ζηελ ίδηα γξακκή κε ηε γξακκή 

βάζεο.  

 

 2.4.3.4. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε: Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε - ΛΔΒΓ (Λίζηεο 

Διέγρνπ Βαζηθψλ δεμηνηήησλ) - εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

ηηο 15/11/2014 έγηλε ε αξρηθή παξαηήξεζε φζνλ αθνξά ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηηο νπνίεο ππήξραλ κεγάιεο απνθιίζεηο θαη ηαπηίζεηο.  Απφθιηζε δχν 

εμακήλσλ θαη άλσ παξνπζηάδνπλ ε καθξνπξφζεζκε κλήκε, ε γξαθνθηλεηηθφηεηα θαη 

ε θαηάθηεζε ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ, ην ζεκαζηνινγηθφ θνκκάηη ησλ βαζηθψλ 

αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ππνζηήξημε αλαθνξηθά κε ηηο 

δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο.  

ηελ ελδηάκεζε παξαηήξεζε ζηηο 22/02/2014 αλαθνξηθά κε ηηο αληηιεπηηθέο 

ηθαλφηεηεο ππήξρε ηαχηηζε ησλ πεξηνρψλ κε ηε γξακκή βάζεο εθηφο απφ ηελ νπηηθν-
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αθνπζηηθή αληίιεςε, άλνδν ελφο εμακήλνπ (Β‟ εμ. Α‟ δεκνηηθνχ) φζνλ αθνξά ηε 

καθξνπξφζεζκε κλήκε, ην ζεκαζηνινγηθφ ηνκέα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε. 

Σέινο, ζηελ ηειηθή παξαηήξεζε 02/05/2014 παξαηεξήζεθε πιήξεο ηαχηηζε ησλ 

αληηιεπηηθψλ ηθαλνηήησλ φισλ ησλ πεξηνρψλ κε ηε γξακκή βάζεο. Ζ 

γξαθνθηλεηηθφηεηα έκεηλε ζηάζηκε απφ ηελ αξρηθή παξαηήξεζε, ελψ ζηηο 

καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, αξηζκνχο θαη καζεκαηηθά ζχκβνια βξίζθεηαη απφ ηελ 

αξρηθή παξαηήξεζε έσο ηελ ηειηθή έλα εμάκελν πάλσ απφ ηε γξακκή βάζεο. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ππνζηήξημε άγγημε θαη απηή ηε γξακκή βάζεο κεηά ηελ 

εθαξκνγή θαη ιήμε ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ ππνζηεξηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

2.4.4. Παξέκβαζε – Γηδαθηηθή Αιιειεπίδξαζε  

Με ηνλ φξν παξέκβαζε ζηνλ ηνκέα ησλ Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ ελλννχκε 

ηελ πινπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ εθείλσλ πξνζαξκνγψλ, ζχκθσλα κε ηε δνκή θαη 

ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ θαη λέσλ κε κέηξηεο θαη ζνβαξέο δπζθνιίεο κάζεζεο, κε 

απψηεξν πάληα ζθνπφ ηελ έληαμή ηνπο ζην θνηλφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ, θαη ζην ζρνιηθφ θαη γεληθφηεξα θνηλσληθφ ζχλνιν θαη 

πεξηβάιινλ. Οη παξεκβάζεηο απηέο δνκνχληαη αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο 

θαη δπζθνιίεο ηνπ θάζε παηδηνχ, φπσο απηέο έρνπλ θαηαγξαθεί θαη εθηηκεζεί θαηά 

ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ (Υξεζηάθεο, 2011). 

χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2011), νη παξεκβάζεηο γίλνληαη ζε δχν πεξηνρέο: ζην 

πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη ζην πξφγξακκα. Ζ γεληθή αξρή πνπ νξίδεηαη γηα ηηο 

παξεκβάζεηο είλαη φηη ηα παηδηά κε ειαθξηέο δπζθνιίεο καζαίλνπλ ζε έλα ειάρηζηα 

πεξηνξηζηηθφ πεξηβάιινλ  κάζεζεο, ελψ ηα παηδηά κε ζνβαξέο δπζθνιίεο ζε έλα πνιχ 

πεξηνξηζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Ζ ηάζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο, αιιά θαη 

δηεζλψο είλαη φηη ηα παηδηά κε κέηξηεο θαη ζνβαξέο δπζθνιίεο κάζεζεο πξέπεη λα 

εληάζζνληαη ζηα θνηλά ζρνιεία. Απηφ απαηηείηαη λα γίλεη ζηαδηαθά κε εμεηδηθεπκέλε 

επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κε ζρεηηθή (θαη βειηησκέλε) 

πιηθνηερληθή θαη ινηπή ππνδνκή.  

Ο Υξεζηάθεο (2011) ππνζηεξίδεη φηη ηα είδε ηεο παξέκβαζεο πνηθίινπλ αλάινγα κε 

ηνλ ζθνπφ, ην ρψξν, ηα άηνκα θαη ην πξφγξακκα πνπ επηιέγεηαη. ίγνπξα 

δηαθνξεηηθή παξέκβαζε ζα γίλεη ζε καζεηή κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν θαη 
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δηαθνξεηηθή ζην εηδηθφ. Ζ παξέκβαζε – έληαμε κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κέζα ζηε 

ζπκβαηηθή ηάμε, φπνπ ηα παηδηά εθπαηδεχνληαη φια απφ ηνλ ίδην εθπαηδεπηηθφ ηεο 

γεληθήο αγσγήο, αιιά κπνξεί λα ππάξρεη θαη έλαο δεχηεξνο εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο 

αγσγήο ή άιινο εηδηθφο, φπνπ κηιάκε γηα ζπλεθπαίδεπζε (παξάιιειε ζηήξημε). Καη 

νη δχν απηέο παξεκβάζεηο γίλνληαη κέζα ζηελ θνηλή ηάμε. Παξέκβαζε γίλεηαη θαη ζην 

ηκήκα έληαμεο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θνηλφ ζρνιείν θαη νη καζεηέο πεγαίλνπλ 

θαζνξηζκέλεο ψξεο θαη κέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη εθπαηδεχνληαη απφ εθπαηδεπηηθφ 

εηδηθήο αγσγήο. Δλ ζπλερεία, ππάξρνπλ ηα μερσξηζηά ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο, ηα 

ζρνιεία – νηθνηξνθεία, γηα βαξηέο πεξηπηψζεηο θαη ηα λνζνθνκεία – ηδξχκαηα, γηα 

πεξηπηψζεηο καθξάο παξακνλήο ζην λνζνθνκείν. ε θαζέλα απφ ηνπο παξαπάλσ 

ρψξνπο παξέρεηαη δηαθνξεηηθφ είδνο παξέκβαζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

παηδηνχ. 

 

2.4.4.1. Απηνπαξαηήξεζε  

Απφ ηελ πξψηε εκέξα εκθάληζεο ηεο εξεπλήηξηαο ζηελ ηάμε θαη γλσξηκίαο ηεο κε ην 

ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαη ηνλ ππφ παξαηήξεζε καζεηή, δεκηνπξγήζεθε ζεηηθφ θιίκα 

απέλαληί ηεο. Ο καζεηήο ράξεθε πάξα πνιχ φηαλ έκαζε φηη ζα είκαη καδί ηνπ ζηε 

ζέζε ηνπ πεξζηλνχ ηνπ δαζθάινπ. Κνίηαμε κε ρακφγειν ηε κακά ηνπ θαη εκέλα. Πήγε 

πνιχ θαιά ε πξψηε καο γλσξηκία θαη ζπλάληεζε, αθήλνληαο ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

θαη ζηηο δχν πιεπξέο. 

Μέζα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΓΑ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αμηνινγήζεη θαη λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ην καζεηή. 

Γεληθά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο Παξέκβαζεο ν καζεηήο ήηαλ πνιχ ζπλεξγάζηκνο θαη 

επγεληθφο. Έδεηρλε δήιν λα ζπλερίζεη θαη ζρεδφλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ άξεζαλ 

πνιχ θαη εθδεισλφηαλ πάληα κε απζνξκεηηζκφ θαη ραξά.  

 

2.4.4.2. Δηεξνπαξαηήξεζε 

Μέζα απφ ην ίδην έληππν θαη κε ηηο θαηαγξαθέο, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

παξαηεξήζεη ηνλ ηξφπν πνπ εθθξάδεηαη ν καζεηήο θαη λα απνθνκίζεη πιεξνθνξίεο. 

χκθσλα κε ηε Γξνζηλνχ (2012β), νη θαζεκεξηλέο θαηαγξαθέο ζην έληππν 

δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο νδεγνχλ ζηελ αλίρλεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 
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δπλαηνηήησλ ηνπ καζεηή, θάηη πνπ κπνξεί λα δψζεη ζηνηρεία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη ζχλζεηε θαη 

ιακβάλεη ρψξα, φρη κφλν κέζα ζηελ ηάμε, αιιά θαη ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο, ζηνλ 

πξναχιην ρψξν, ζην ζπίηη. 

Ζ εηεξνπαξαηήξεζε αθνξά ζηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή, πξάγκα 

πνπ νδεγεί ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

 

2.4.5. Γηαθνξνπνηεκέλν δηδαθηηθφ πξφγξακκα 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν καζεηήο θαη λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο ηνπ αλάγθεο, θξίζεθε αλαγθαίνο ν ζρεδηαζκφο 

δηαθνξνπνηεκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν ζεκεηψλνληαη ν 

καθξνπξφζεζκνο θαη νη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη, ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά  θαη ηα θίλεηξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ψζηε ε εθαξκνγή 

ηνπ λα είλαη επηηπρήο (Υξεζηάθεο, 2013 :193-194). 

Σν δηδαθηηθφ πξφγξακκα νινθιεξψζεθε ζε πέληε θάζεηο:  

 ηε ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηνπ καζεηή,  

 ηελ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε,  

 ην ζρέδην δφκεζεο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο, 

 ηελ πινπνίεζε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

 ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κέζσ εληχπσλ αμηνιφγεζεο 

Γηαθνξνπνηήζεηο - δηδαθηηθνί ζηφρνη 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο νξίδνληαη κε ζηφρνπο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην εηήζην – κεληαίν – εβδνκαδηαίν πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή (Υξεζηάθεο, 2011). 

 

Γηαθνξνπνηήζεηο - εηήζην πξφγξακκα 

Σν εηήζην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη πεξηνρέο ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ησλ λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Ο γεληθφο 

ζηφρνο - πιαηθφξκα σζηφζν εληνπίδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο. Οη εηήζηνη ζηφρνη ήηαλ ηφζνη φζνη θαη νη κήλεο πεξίπνπ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξαθηηθή άζθεζε 120 σξψλ απφ ηελ εξεπλήηξηα, δειαδή 
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απφ ηα ηέιε Οθησβξίνπ κέρξη Απξίιην αθαηξψληαο ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην θαη 

Μάξηην, ιφγσ εγρείξεζεο θαη αλάξξσζεο ηνπ καζεηή αιιά θαη κε δπλαηφηεηαο 

εξγαζίαο ζην ζρνιείν αθφκα θαη φηαλ εξρφηαλ ζε απηφ.  

 

Γηαθνξνπνηήζεηο - κεληαίν πξφγξακκα 

Σν κεληαίν πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε δηαθνξεηηθφ γηα ηνλ θάζε κήλα ζηνρεχνληαο ζε 

δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο θάζε κήλα, νη νπνίεο φκσο αλαθέξνληαη θαη ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηηο πεξηνρέο ηνπ εηήζηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ θαη πξνγξάκκαηνο.   Γηα ηνλ 

Οθηψβξην ν ζηφρνο ήηαλ: Να αλαπηχμεη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ (θαη φρη κφλν) κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ. Γηα ηνλ 

Ννέκβξην: Να ζπλεξγάδεηαη θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ νκάδα κε ζθνπφ ηε 

δηεθπεξαίσζε νκαδηθήο εξγαζίαο. Γηα ην Γεθέκβξην ππήξραλ δχν ππν – ζηφρνη, 

θαζψο νη ψξεο ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο θαη νη παξεκβάζεηο ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ 

ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο: 1. Να αληηιεθζεί ηελ έλλνηα ηνπ εληθνχ θαη πιεζπληηθνχ 

αξηζκνχ κέζα απφ αζθήζεηο θαη θείκελα θαηαλφεζεο. 2. Να εμαζθεζεί ζηε γξαθή 

θάλνληαο πεξηγξαθή κηαο εηθφλαο ζην ηεηξάδηφ ηνπ. Σνλ Ηαλνπάξην: Να κάζεη ηα 

αλαγλσξίδεη κέξε ηνπ ιφγνπ: νπζηαζηηθά, ξήκαηα, επηξξήκαηα, άξζξα θαη ηνλ 

Απξίιην, ηελ κεηεγρεηξνπξγηθή πεξίνδν ν ζηφρνο ήηαλ: Να ρξεζηκνπνηεί ην δεμί ηνπ 

ρέξη γηα λα κπνξεί λα γξάθεη κφλνο ηνπ. 

 

Γηαθνξνπνηήζεηο - εβδνκαδηαίν πξφγξακκα 

Σν εβδνκαδηαίν πξφγξακκα απνηειεί κία πεξηγξαθή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ φιεο ηεο 

εβδνκάδαο θαη πεξηιακβάλεη ηα δηδαθηηθά βήκαηα, ηηο πεξηνρέο θαη ηα πιηθά Αθφκε 

θαζνξίδεηαη ζε πνηα πεξίπησζε ην δηδαθηηθφ βήκα ζα θξίλεηαη επηηπρέο ή φρη θαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ καζεηή Π.Κ.. ην δηδαθηηθφ βήκα θξίλεηαη επηηπρέο φηαλ 

ν καζεηήο νινθιεξψλεη ηελ εξγαζία κε κέηξηα απηνλνκία ή ρσξίο θακία βνήζεηα. 

(Υξεζηάθεο, 2011).  

Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη 

ζαθήο, ιεηηνπξγηθφο θαη λα εμεγεί ηη ζα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ν καζεηήο σο 

απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο. (Υξεζηάθεο, 2011) ην ζρέδην ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ εθπνλήζεθε γηα ην καζεηή Π.Κ.., ν δηδαθηηθφο ζηφρνο πνπ ηέζεθε 

είλαη «λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην δεμί ηνπ ρέξη γηα λα γξάθεη κφλνο ηνπ» θαη 

αλαιχεηαη ζηα εμήο βήκαηα: 
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1
ν
 Βήκα ζηηο 13/01/2014: Να κπνξεί λα μερσξίδεη ηα θχξηα απφ ηα θνηλά νπζηαζηηθά, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην δεμί ηνπ ρέξη  

2
ν
 Βήκα ζηηο 17/01/2014: Να θάλεη ζπιιαβηζκφ (γξαπηφ) ησλ ιέμεσλ, πνπ πεξηέρνπλ 

ζχκθσλα ηα νπνία ρσξίδνληαη θαη άιια πνπ δελ ρσξίδνληαη 

3
ν
 Βήκα ζηηο 21/01/2014: Να αλαγλσξίδεη ηα βαζηθά κέξε ηνπ ιφγνπ: νπζηαζηηθά θαη 

ξήκαηα  

4
ν
 Βήκα ζηηο 23/01/2014: Να  δηαθξίλεη ην νξηζηηθφ θαη ην αφξηζην άξζξν κέζα απφ 

αζθήζεηο (ςπρνθηλεηηθφηεηαο) 

5
ν
 Βήκα ζηηο 24/1/2014: Να κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηα ηνπηθά επηξξήκαηα κέζα ζε 

πξνηάζεηο  

6
ν
 Βήκα ζηηο 1/04/2014: Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην δεμί ηνπ ρέξη γηα λα γξάθεη 

κφλνο ηνπ (κέζα απφ αζθήζεηο θνπηηθήο) 

7
ν
 Βήκα ζηηο 3/04/2014: Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην δεμί ηνπ ρέξη γηα λα γξάθεη 

κφλνο ηνπ (κέζα απφ αζθήζεηο κνπζηθήο) 

8
ν
 Βήκα ζηηο 30/04/2014: Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην δεμί ηνπ ρέξη γηα λα γξάθεη 

κφλνο ηνπ (κέζα απφ αζθήζεηο εθγχκλαζεο)  

Απφ ην 2
ν
 έσο ην 5

ν
 βήκα, ηα βήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί έρνπλ ζηφρν ηφζν ηελ 

αλάπηπμε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ φζν θαη ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, θαζψο 

δεκηνπξγήζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο απαηηνχζαλ ηε ρξήζε ησλ ρεξηψλ ηνπ 

καζεηή. ηφρνο ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεί κφλν ην δεμί ρέξη ηνπ θαη λα κάζεη κε απηφ λα 

γξάθεη κφλνο ηνπ, ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο, λα 

απνθηήζεη δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο, απηνλνκία θαη λα επηηεπρζεί ε πιήξε 

έληαμε ηνπ κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη εθηφο απηήο θαη‟ επέθηαζε.   

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο κε βέιθηξνλ, έγρξσκα ραξηφληα, 

ξφινη, κπαιάθη anti – stress, αξκφλην, εθεκεξίδεο, καξθαδφξνη, ρξσκαηηζηνί ζηπινί 

ψζηε λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή.  
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2.4.6. πλεληεχμεηο ελειίθσλ 

2.4.6.1. Γνκή θαη νξγάλσζε ζπλεληεχμεσλ  

ηε ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο καο ζπκπεξηιήθζεθαλ επίζεο  

ζπλεληεχμεηο δηάξθεηαο 15-20 ιεπηψλ απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ελήιηθεο κε ην 

καζεηή κειέηεο κε ζπγγελή πνιιαπιή αξζξνγξχπσζε  κε έκθαζε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηεο ηάμεο θαη ηνπο γνλείο ηνπ, βαζηζκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο, 

ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ζηηο αθαδεκατθέο  δεμηφηεηεο (γιψζζα, καζεκαηηθά, κειέηε 

ηνπ πεξηβάιινληνο) πνπ αληηκεησπίδεη ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα 

θαη νη νπνίνη άμνλεο ηαπηίδνληαη κε ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο κειέηεο. 

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ θαη ζε ρψξν πνπ 

ε εξεπλήηξηα ήηαλ κφλνη ηεο κε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο: ζην γξαθείν ησλ 

δαζθάισλ φηαλ δελ ππήξρε θαλείο κέζα, ζην ηκήκα έληαμεο φηαλ είρε ζρνιάζεη ε 

εθπαηδεπηηθφο, ζηελ ηάμε ηνπ καζεηή φηαλ είρε ζρνιάζεη ην ηκήκα. Οη ζπλήζεηο ψξεο 

ήηαλ απφ ηηο 12:40 κέρξη ηηο 14:00.  

 

2.4.6.2. Παξνπζίαζε εξσηήζεσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ 

Όπσο πξναλαθέξακε, νη ζπλεληεχμεηο είλαη εκη – δνκεκέλεο θαη είλαη βαζηζκέλεο ζε 

ζεακαηηθνχο άμνλεο πνπ ηαπηίδνληαη κε ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Οη εξσηήζεηο πνπ 

ηέζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

1. πκθσλείηε κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε παξάιιειε ζηήξημε ζην 

γεληθφ ζρνιείν γηα έλα καζεηή κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα;  

2. Ζ δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ δηεπθνιχλεηαη απφ ην 

ΑΓΔΠΔΑΔ πνπ εθαξκφδεη ε εθπαηδεπηηθφο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο; 

3. Σν ΑΓΔΠΔΑΔ δηεπξχλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη απηνλνκία 

θαη ηνπ καζεηή; 

4. Πηζηεχεηε φηη ε Παξάιιειε ζηήξημε ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά κε ζθνπφ 

ηε γεληθφηεξε έληαμε ηνπ καζεηή ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ;  

5. Τπάξρεη θάηη πνπ ζα ζέιαηε λα αιιάμεη αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Παξάιιειεο ηήξημεο ζηα γεληθά δεκνηηθά ζην θνκκάηη ησλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ πνπ παξέρνληαη κέζα ζηελ ηάμε; 
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2.5. Δξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ζπιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ 

2.5.1. Δξσηεκαηνιφγηα 

Σα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ (Αβξακίδεο Ζ., 

Καιχβα Δ., 2006 :139) κε βάζε ηηο ηέζζεξηο ππνζέζεηο (5 εξσηήκαηα γηα θάζε 

ππφζεζε) θαη απεπζχλνληαη ζηνπο δαζθάινπο  γεληθήο εθπαίδεπζεο (Ν-29), ηνλ 

δηεπζπληή, ηνλ ζχιινγν γνλέσλ (Ν-10). Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν. 

Πεξηιακβάλεη είθνζη (20) εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζε θιίκαθα Likert (πάξα πνιχ, 

αξθεηά, κέηξηα, ειάρηζηα, θαζφινπ) θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο δειψλνπλ θαηά 

πφζν ζπκθσλνχλ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο επηιέγνληαο αλάκεζα ζηηο πέληε 

πξνεγνχκελεο εθδνρέο ηεο θιίκαθα Likert. 

Ζ πξψηε ππφζεζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο εξσηήκαηα: 

 Θεσξείηαη πσο ν καζεηήο ζε γεληθέο γξακκέο βνεζείηαη κέζα ζηελ ηάμε απφ 

ην ππνζηεξηθηηθφ πξφγξακκα ηεο Π..;  

 Ζ δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ηεο Γιψζζαο  δηεπθνιχλεηαη κε 

ην πξφγξακκα ηεο Π..;  

 Ζ δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ησλ Μαζεκαηηθψλ δηεπθνιχλεηαη 

κε ην πξφγξακκα ηεο Π..; 

 Ζ δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ηεο Μειέηεο  δηεπθνιχλεηαη κε 

ην πξφγξακκα ηεο Π..; 

 Θεσξείηαη φηη ην πξφγξακκα ηεο Π.. κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά  

κέζα ζηελ ηάμε φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ 

ελφο καζεηή κε πγγελή Πνιιαπιή Αξζξνγξχπσζε; 

Ζ δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο εξσηήκαηα: 

 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπθνιχλεη ην καζεηή ζηελ θαηαλφεζε 

θεηκέλνπ 5-10 γξακκψλ; 

 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπθνιχλεη ην καζεηή ζηελ θαηαλφεζε 

γξακκαηηθψλ θαλφλσλ ηεο Β‟ ηάμεο; 

 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπθνιχλεη ην καζεηή ζηελ θαηαλφεζε 

νιφθιεξνπ θεηκέλνπ ζηε Γιψζζα; 

 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπθνιχλεη ην καζεηή ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

εθάζηνηε καζήκαηνο ηεο Μειέηεο; 

 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπθνιχλεη ην καζεηή ζηελ επίιπζε 

γισζζηθψλ αζθήζεσλ ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π.; 
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Ζ ηξίηε ππφζεζε εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηα θάησζη εξσηήκαηα:  

 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπξχλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνλνκία ηνπ 

καζεηή κε ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπ;  

 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία εληζρχεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ 

καζεηή;  

 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία εληζρχεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα 

κάζεζε; 

 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία βνήζεζε ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

καζεηή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ; 

 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ζεσξείηαη πσο βνεζάεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

απηνζπλαηζζήκαηνο ηνπ καζεηή; 

Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ππφζεζε πεξηιακβάλεη ηα θάησζη εξσηήκαηα: 

 Ζ ζηνρεπκέλε θαη αηνκηθή δηδαζθαιία (ΑΓΔΠΔΑΔ) ππνζηεξίδεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε ΠΑ; 

 Σν ΑΓΔΠΔΑΔ βνεζάεη, θαηά ηε γλψκε ζαο, απνηειεζκαηηθά ηελ εληαμηαθή 

δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε ΠΑ εληφο ηάμεο; 

 Σν ΑΓΔΠΔΑΔ βνεζάεη, θαηά ηε γλψκε ζαο, απνηειεζκαηηθά ηελ εληαμηαθή 

δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε ΠΑ εθηφο ηάμεο (δηαιείκκαηα, γηνξηέο, πεξίπαηνη- 

εθδξνκέο); 

 Σν ΑΓΔΠΔΑΔ βνεζάεη, θαηά ηε γλψκε ζαο, απνηειεζκαηηθά ηελ εληαμηαθή 

δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε ΠΑ αλαθνξηθά κε ηελ εμσζρνιηθή ηνπ δσή; 

 Σν ΑΓΔΠΔΑΔ βνεζάεη, θαηά ηε γλψκε ζαο, απνηειεζκαηηθά ηελ εληαμηαθή 

δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε ΠΑ ζην γεληθφηεξν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ; 

 

 

2.5.2. Κνηλσληθέο ηζηνξίεο – Πείξακα 

Ζ Γίπια (2012) αλαθέξεη πσο νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο ζπληάζζνληαη θπξίσο γηα ηα 

άηνκα κε απηηζκφ, αθεγνχληαη θαη ζρνιηάδνπλ ηα όξηα θαη ηνπο θαλόλεο  ηα νπνία νη  

γνλείο θαη νη εηδηθνί ζέηνπλ γηα λα ειέγμνπλ ηελ θνηλσληθή ζχγρπζε. Σα άηνκα κε 

απηηζκφ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηηο θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο ζπλαιιαγέο ηνπο, θαζψο εθδειψλνπλ  αζπλήζηζηεο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ελδηαθέξνληα. Ζ Γίπια ζπλερίδεη ππνγξακκίδνληαο «Μηα Κνηλσληθή Ιζηνξία σο 

κέζνδνο απαηηεί κειέηε θαη ζεβαζκό ηεο νπηηθήο γσλίαο θαη ηνπ ηξόπνπ αληίιεςεο ηνπ 
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αηόκνπ  κε απηηζκό. Μηα  Κνηλσληθή Ιζηνξία σο θείκελν, είλαη κηα κηθξή ηζηνξία κε 

νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ  πεξηγξάθεη θαηαζηάζεηο ή γεγνλόηα, γεληθέο 

ηδέεο, πνιηηηζκηθέο  αληηιήςεηο ή θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα έρεη 

λόεκα γηα  αλζξώπνπο κε απηηζκό» (Γίπια,2012). Παξαηεξνχκε πσο θάζε ινηπφλ  

θνηλσληθή ηζηνξία κπνξεί λα απεπζπλζεί  ηφζν ζηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ φζν θαη ζε εθείλα κε ηππηθή αλάπηπμε. 

ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ 

Πξαθηηθή άζθεζε πνπ έιαβε ρψξα κέζα ζηελ ηάμε , έγηλε Πεηξακαηηθή κειέηε κε ηε 

ρξήζε πέληε (5) δηαθνξνπνηεκέλσλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ κε νπηηθνπνηεκέλεο έλλνηεο 

θαη  κε ηξεηο (3) εξσηήζεηο ε θάζε θνηλσληθή ηζηνξία. ε θαζεκία θνηλσληθή ηζηνξία 

ππήξραλ 6-7 δηεπθνιπληέο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ πνπ 

ππεξεηνχζε ην ΑΓΔΠΔΑΔ.  

Οη ηίηινη ησλ πέληε θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ κε ηε ζεηξά  είλαη: «φινη καδί κπνξνχκε γηα 

ην θαιχηεξν», «παίδσ κνπζηθή κφλνο κνπ», «ην θαηλνχξην κνπ πνδήιαην», «θνιχκπη 

ζαλ ςάξη» θαη «νη δηαθνπέο ηνπ θαινθαηξηνχ».  

 

Αξηζκφο 

πεηξάκαηνο 

1 2 3 4 5 

Ζκεξνκελία 21/5/2014 22/5/2014 29/5/2014 4/6/2014 6/6/2014 

Σίηινο «Όινη 

κπνξνχκε 

πάληα γηα 

ην 

θαιχηεξν»  

«Παίδσ 

κνπζηθή 

κφλνο 

κνπ!» 

«Σν 

θαηλνχξην 

κνπ 

πνδήιαην» 

«Κνιχκπη 

ζαλ ςάξη» 

«Σν 

θαινθαίξη» 

Αξηζκφο 

ζεηξψλ 

9 10 14 9 13 (αιιά 

είλαη ζε 

κνξθή 

πνηήκαηνο) 

Αξηζκφο 

ιέμεσλ 

85 105 148 115 50 

Σχπνο 

ιέμεσλ 

(Δπηηπρία) 

θζθζθζθθ 

(κνπζηθή) 

ζθθζθζθ 

(πνδήιαην) 

ζθζθζθζθ 

(θνιπκπψ) 

ζθζθζζθ 

(θαινθαίξη) 

ζθζθζθθζθ 

Αξηζκφο 5 6 7 6 7 
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θσηνγξαθηψλ 

- εληζρπηψλ 

 

Πίλαθαο 2: Σπλνπηηθόο πίλαθαο θνηλωληθώλ ηζηνξηώλ – πεηξακάηωλ 

 

2.6. Πξνβιήκαηα θαη πεξηνξηζκνί ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

Ζ ερεκχζεηα θαη ε αλσλπκία είλαη ε δχν βαζηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εξεπλεηέο γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ αλσλπκία ζεκαίλεη φηη ν 

εξεπλεηήο δε γλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη απηφ απνηειεί ηελ 

θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπο (Αβξακίδεο Ζ.,Καιχβα Δ., 2006). Όια ηα ζηνηρεία θαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληψζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο είλαη απφξξεηεο θαη 

εκπηζηεπηηθέο , κε ζεβαζκφ ζηνλ θψδηθα εζηθήο θαη δενληνινγίαο.  

Απαξαίηεηα θξίζεθαλ ε επίζεκε έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο έπεηηα απφ 

ζπλελλφεζε κε ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ε έξεπλα 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ ρψξν, αιιά θαη ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ, 

πξνθεηκέλνπ ε εξεπλήηξηα λα αζρνιεζεί κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή. 

ε γεληθέο γξακκέο δελ ππήξραλ πξνβιήκαηα ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Οη 

ζπλεληεχμεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θελψλ ηνπο ή ησλ 

δηαιεηκκάησλ, δε δπζαλαζρέηεζαλ νχηε αξλήζεθαλ λα ζπλεξγαζηνχλ. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο γνλείο απαληήζεθαλ 

ρσξίο ηδηαίηεξεο αληηξξήζεηο, ελζηάζεηο θαη δπζθνιίεο. Καη νη δχν γνλείο ζπκκεηείραλ 

θαη ζηε ζπλέληεπμε θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα, ην ίδην θαη ν Γηεπζπληήο παξά ηνλ 

θφξην εξγαζίαο ηνπ.    
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3. Κεθάιαην Γ’: Δξεπλεηηθά απνηειέζκαηα 

3.1. Απνηειέζκαηα 1
εο

 εξεπλεηηθήο ππφζεζεο: Η δηδαζθαιία ηωλ 

αθαδεκαϊθώλ δεμηνηήηωλ ζε καζεηή κε ΓΝΩΣΥΚΟΙ κε έκθαζε ζηελ 

ΣΠΑ δηεπθνιύλεηαη κε ηελ Π.Σ.  

3.1.1. Πνηνηηθά δεδνκέλα  

χκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή ησλ αξρηθψλ παξαηεξήζεσλ κε ηηο ΛΔΒΓ ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ηνπ ΠΑΠΔΑ, ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ησλ 

εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ έγηλε ζηηο  15/11 /2013, ησλ ελδηάκεζσλ πνπ 

έγηλε ζηηο  22/02/2014  θαη ησλ ηειηθψλ πνπ έγηλε ζηηο 02/05/2014 δηαπηζηψλεηαη φηη 

παξνπζηάδνληαη αλνδηθέο κεηαβνιέο ελφο εμακήλνπ ζην επίπεδν ηνπ καζεηή 

αλαθνξηθά κε ηηο αληηιεπηηθέο , κλεκνληθέο δεμηφηεηεο, ηηο βαζηθέο αλαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη εηδηθφηεξα ην ζεκαζηνινγηθφ θνκκάηη, θαζψο θαη ζηηο δεμηφηεηεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Όζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο ζην γξαθηθφ ρψξν δελ ππάξρεη θάπνηα 

κεηαβνιή , ιφγσ ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ηνπ καζεηή ζην ρέξη ηνπ ην κήλα 

Φεβξνπάξην. 

ηηο αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο: αθνπζηηθή θαη απηηθναθνπζηηθή αληίιεςε ππήξρε κηα 

απφθιηζε ελφο εμακήλνπ απφ ηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή. ηε ηειηθή κέηξεζε δελ 

ππήξρε θακία απφθιηζε απφ ηε γξακκή βάζεο. Ο καζεηήο αληηιακβαλφηαλ θαιχηεξα 

θαη κε κεγαιχηεξε επθνιία ηα λνήκαηα θαη ηε δηδαζθαιία ηεο δαζθάιαο ηεο ηάμεο.  

Ζ καθξνπξφζεζκε  κλήκε θαη  ν ζεκαζηνινγηθφο ηνκέαο παξνπζίαδαλ απφθιηζε δχν 

εμακήλσλ πξνο ηα θάησ θαη ε νπνία εμαιείθζεθε ζηελ πνξεία κέζσ ηνπ 

δηαθνξνπνηεκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π., θαζψο 

ζπκφηαλ δεμηφηεηεο θαη ηε ζεκαζία ιέμεσλ θαη γξακκαηηθψλ ελλνηψλ πνπ είρε 

δηδαρζεί κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο Π.. αιιά θαη κε ηε δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο. 

εκαληηθή βειηίσζε δχν εμακήλσλ παξνπζίαζε ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ καζεηή. 
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Πίλαθαο 3: Πίλαθαο εηδηθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 

 

Ζ πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε επαιεζεχεηαη απφ ηηο ΛΔΒΓ ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ θαζψο θαη απφ ηηο θαηαγξαθέο ηνπ Δληχπνπ Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο  

(ΔΓΑ). Απφ ηηο θαηαγξαθέο ζην ΔΓΑ παξαηεξνχκε φηη ην ΑΓΔΠΔΑΔ ζηελ Π.. 

ζηελ αξρή ζε πην κηθξφ βαζκφ αιιά κεηά ζε κεγαιχηεξν βνήζεζε ην καζεηή ζηελ 

απφθηεζε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ. Ο καζεηήο έδεηρλε ραξνχκελνο ζε θάζε 

δηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπ δηλφηαλ ηφζν ζηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο 

φζν θαη ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. Πνιιέο θνξέο εμέθξαδε ιεθηηθά «σξαίν απηό 

θπξία! Να ην μαλαθάλνπκε!». Όζν πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα θαηάθεξλε θαη εηδηθά κφλνο 

ηνπ ηφζν πεξηζζφηεξν ζπρλά έιεγε πφζν ηνπ άξεζε ε δξαζηεξηφηεηα θαη πφζν ήζειε 

λα επαλαιάβνπκε θάπνηα ή φηη θάπνηα ήηαλ εχθνιε: «Δληάμεη ξε θπξία, θαηάιαβα, 

θαηάιαβα! Δύθνιν είλαη», «πνιύ κνπ άξεζε απηό πνπ ηα θνιιάκε! Μόλνο κνπ, κόλνο 

κνπ!».  

Δπηπιένλ, απφ ηελ απηνμηνιφγεζε ηνπ καζεηή κεηά απφ  θάζε παξέκβαζε πξνθχπηεη 

επίζεο ε ηφλσζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηφο ηνπ. Ο καζεηήο, αλάινγα κε ην αλ ήηαλ 

επραξηζηεκέλνο απφ ηε πνξεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δηάιεγε έλα πξφζσπν κε ηελ 

αληίζηνηρε έθθξαζε (ραξνχκελε, νπδέηεξε, ιππεκέλε). Ο καζεηήο φιεο ηηο θνξέο 
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ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΣΗ: Π.Κ. ΣΆΞΗ : Α   ΕΞΑΜΗΝΟ: Α' ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: αρχ. Παρατιρθςθ: 18/11/2013 

(ροη χρϊμα), Ενδ. Παρατιρθςθ: 22/02/2014 (μπλε 

χρϊμα). Σελ. Παρατιρθςθ: 02-05-2014 (κόκκινο 

χρϊμα)
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δηάιεγε ην ραξνχκελν πξφζσπν θαη απφ απηφ θαίλεηαη φηη ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνο απφ 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

  
 

 

Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζρεηηθά κε ην αλ ε δηδαζθαιία ησλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ζε καζεηή κε ΠΑ δηεπθνιχλεηαη κε ηελ Π.. φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ ζην φηη θπζηθά θαη δηεπθνιχλεηαη, επαιεζεχνληαο ηελ 

πξψηε ππφζεζε. 

πγθεθξηκέλα ν Γηεπζπληήο αλαθέξζεθε θαη ζηε γεληθφηεξε ζεκαζία θαη ζπκβνιή 

ηεο Π.., φπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν απφζπαζκα:  

Γηεπζπληήο: «Φπζηθά θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Π.. εληζρχεη ηε δηδαζθαιία φρη κφλν ησλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη πνιιψλ άιισλ δεμηνηήησλ. 

Μαζεζηαθά ν καζεηήο βειηηψλεηαη θαηά 70% κε 80% ζε απ‟ φζν έρσ παξαηεξήζεη 

θαη πέξζη. Ο Π.Κ. θαη πέξζη κε ηνλ Παληειή (ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο Π..) αιιά θαη 

θέηνο κε ηελ θ. η. βιέπσ φηη πξνρσξάεη θαη ζπκβαδίδεη κε ην ηκήκα. Γηαηί ζίγνπξα 

φηαλ ππάξρεη έλαο καζεηήο κε κηα ηέηνηνπ είδνπο δπζθνιία κέζα ζε έλα ηκήκα, 

πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνο λα ηνλ δηεπθνιχλεη θαζψο ε δαζθάια ηεο ηάμεο δελ 

κπνξεί θαη δελ πξνιαβαίλεη λα δηαζέηεη έμηξα ρξφλν ζην καζεηή. Έρσ παξαηεξήζεη 

φηη γεληθά ηα παηδηά απηά πάληα έρνπλ βειηίσζε. Να ρεηξνηεξέςνπλ απνθιείεηαη, ή 

ζα κείλνπλ ζηάζηκα – πξάγκα δχζθνιν – ή ζα έρνπλ βειηίσζε. Οπφηε λαη, ζεσξψ 

πσο ζην καζεζηαθφ θνκκάηη ζαθψο θαη δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ Π..». 

Παξφκνηα άπνςε εμέθξαζε θαη ε δαζθάια ηεο ηάμεο Θ.Μ. ε νπνία ηφληζε θαη ηε 

ζπκβνιή ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π..: 

Θ.Μ.: «Τπάξρνπλ πνιινί ζπλάδειθνη, πνπ δελ ζέινπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο Π.. 

κέζα ζηελ ηάμε ή δελ μέξνπλ πψο λα ρεηξηζηνχλ απηή ηελ θαηλνχξηα ζρεηηθά 

“θαηάζηαζε”. Έρσ 28 ρξφληα ππεξεζίαο θαη είλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ θάλεη κάζεκα 
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κε έλαλ εθπαηδεπηηθφ κέζα ζηελ ηάμε φιε ηε ρξνληά λα κε παξαθνινπζεί. Όρη κφλν 

δηεπθνιχλεηαη ε δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

καζεηή, αιιά θαη γεληθά φιν ην θιίκα ηεο ηάμεο θαη ε ζπλεξγαζία κε έλα λέν 

εθπαηδεπηηθφ θέξλεη ζαπκαζηά απνηειέζκαηα. Δίκαη πνιχ ηπρεξή πνπ δχν ρξνληέο 

έρσ δνπιέςεη κε δχν θαηαπιεθηηθά παηδηά (εθπαηδεπηηθνχο Π..), ηνλ Παληειή πέξζη 

θαη ηε . θέηνο ε νπνία είλαη απφ ηα θαιχηεξα παηδηά κε ήζνο, ελέξγεηα θαη ζσζηή 

θξίζε. Όηαλ ε . έιεηπε απφ ηελ ηάμε, θαηαιάβαηλα πφζν ηειηθά αλαγθαία θαη 

ρξήζηκε ήηαλ ηφζν γηα ηνλ Π.Κ. φζν θαη γηα κέλα (γέιηα). Απφ ηνλ Οθηψβξην κέρξη 

ηέινο ηεο ρξνληάο ε βειηίσζε ηνπ Π.Κ. ήηαλ αικαηψδεο κπνξψ λα πσ θαη νη 

επηδφζεηο ηνπ άγγηδαλ θαη ίζσο ζε θάπνηα καζήκαηα φπσο ηα Μαζεκαηηθά, 

μεπεξλνχζαλ θάπνησλ άιισλ καζεηψλ».  

Ο γπκλαζηήο ζπκθψλεζε κε ηελ 1
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε, αλ θαη δελ είρε πνιιά λα πεη 

ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζην νπνίν ν καζεηήο δελ είρε εθ ησλ πξαγκάησλ 

άκεζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. 

Γπκλ.: «Δίρε θαη πέξζη Π.. ν καζεηήο. Κνίηα, ζηε γπκλαζηηθή δελ κπνξεί 

αλαγθαζηηθά λα ζπκκεηέρεη φπσο ηα ππφινηπα παηδηά. Όκσο βιέπσ φηη παίξλεη 

ζάξξνο φηαλ είλαη ε θπξία ηνπ δίπια ηνπ ε νπνία ηνλ βάδεη λα ζπκκεηέρεη ζε θάπνηα 

νκαδηθά παηρλίδηα λα έρεη θάπνην ξφιν. Απ‟ απηφ πνπ βιέπσ, κπνξψ λα ππνζέζσ φηη 

ζίγνπξα θαη ε δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ δηεπθνιχλεηαη κε ηελ Π..» 

Σέινο ε κεηέξα ηνπ καζεηή, Μ.Κ., καο απάληεζε ηα θάησζη ζρεηηθά κε ηελ Π.. θαη 

ηε δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ:  

«Δγψ θνξίηζη κνπ, ηη λα ζνπ πσ, ην Γεκνηηθφ έρσ βγάιεη (γέιηα). Ξέξσ φκσο φηη ην 

παηδί κνπ δηθαηνχηαη Π.. θαη φζν ηε δηθαηνχηαη ζα αγσλίδνκαη γηα λα ηελ έρεη. Σψξα 

ζηα καζήκαηα πνπ ιεο, ηνλ βιέπσ φηη θάζε θνξά πνπ πάκε ζπίηη κνπ ιέεη κε ραξά ηη 

έθαλαλ κε ηηο θπξίεο ηνπ θαη κε ηελ θπξία . Ση ηνπ είπε, ηη παηρλίδηα έπαημαλ, ηη 

έγξαςαλ, πψο ηα πήγε, θαη ηη πήξε. Ση λα ζνπ πσ, ν Π. μέξεη πην πνιιά απφ κέλα 

(γέιηα). Δγψ είκαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλε απφ ηα παηδηά ηεο Π.. θαη πέξζη θαη θέηνο. 

Υξπζά παηδηά θαη κνπ έιεγαλ ζπλέρεηα λα θεχγσ, λα κελ θάζνκαη ζην ζρνιείν θαη 

ζηα δηαιείκκαηα. Καη ε ζπλεξγαζία καο πνιχ θαιή. Ζ θπξία ηνπ ηψξα πνπ έιεηπε 2-3 

βδνκάδεο απφ ην ζρνιείν ιφγσ ηνπ ρεηξνπξγείνπ, ήξζε απφ κφλε ηεο ζην ζπίηη γηα λα 

ηνπ αλαπιεξψζεη ηα καζήκαηα πνπ έραζαλ! Δγψ πάλησο θαη κέζα ζηελ ηάμε πνπ ηνλ 

βιέπσ, κηα ραξά είλαη θαη ζπκκεηέρεη θαη θαιά ηα πάεη». 
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3.1.2. Πνζνηηθά δεδνκέλα 

Αλαιχνληαο ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 1
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε 

παξαηεξνχκε απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ ελειίθσλ Ν=39, 29 εθπαηδεπηηθνί ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη 10 γνλείο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, πσο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ, ην 61% πεξίπνπ ζε κέζν φξν ησλ πέληε 

εξσηήζεσλ ηεο 1
εο

 εξεπλεηηθήο ππφζεζεο απάληεζαλ πσο ε δηδαζθαιία ησλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ δηεπθνιχλεηαη «πάξα πνιύ» απφ ην ππνζηεξηθηηθφ 

πξφγξακκα ηεο Π.., ελψ ζε πνζνζηφ 39% πεξίπνπ ζε κέζν φξν ησλ πέληε 

εξσηήζεσλ απάληεζαλ φηη δηεπθνιχλεηαη «αξθεηά», φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα. 

Γελ ππήξρε θακία άιιε απάληεζε πέξαλ απηψλ ησλ δχν: «πάξα πνιχ» θαη «αξθεηά». 

                 

Γξάθεκα 1: Η δηδαζθαιία ηωλ αθαδεκαϊθώλ δεμηνηήηωλ ζε καζεηή κε ΓΝΩΣΥΚΟΙ κε έκθαζε ζηε 

ΣΠΑ δηεπθνιύλεηαη κε ην ππνζηεξηθηηθό πξόγξακκα ηεο Παξάιιειεο Σηήξημεο 

 

Σν απνηέιεζκα ηνπ γξαθήκαηνο επαιεζεχεη πιήξσο ηελ 1
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε 

ζρεηηθά κε ην αλ θαη θαηά πφζν βνεζάεη ε Π.. ηε δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ 

δεμηνηήησλ ζε καζεηή κε πγγελή Πνιιαπιή Αξζξνγξχπσζε.   

Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα απφ ηελ πεηξακαηηθή ζηνρεπκέλε δηαδηθαζία, βξέζεθε φηη ν 

καζεηήο θαηάθεξε λα θαηαλνήζεη φιεο ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο θνηλσληθέο ηζηνξίεο πνπ 

ηνπ ρνξεγήζεθαλ κε ηε βνήζεηα θσηνγξαθηψλ – εληζρπηψλ θαη λα απαληήζεη ζε φια 

ηα εξσηήκαηα ζσζηά. Ο καζεηήο έδεημε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηείρε ελεξγά 

θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία δίλνληαο ηηο απαληήζεηο κε ζρεηηθή επθνιία θαη  

61%

39%

0% 0%
0%

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΣΑ

ΜΕΣΡΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΑ

ΚΑΘΟΛΟΤ
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ηαρχηεηα. Οη θσηνγξαθίεο – εληζρπηέο ζίγνπξα ιεηηνχξγεζαλ ελζαξξπληηθά πξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Με βάζε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ, απνδεηθλχεηαη φηη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζχκθσλα κε ην ΑΓΔΠΔΑΔ κε 

ηε κνξθή ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζηε δηδαζθαιία ησλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή Π.Κ. κε ΠΑ κέζσ ηεο Π.. 

 

Ο καζεηήο απάληεζε ζσζηά ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, ζε 

θάπνηεο κε κηα κηθξή βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π.. θάζε θνηλσληθή ηζηνξία 

απνηεινχληαλ απφ ηξεηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, ζπλνιηθά δειαδή 15 εξσηήζεηο ζηηο 

νπνίεο ην πνζνζηφ επηηπρίαο ήηαλ 100%. Δπνκέλσο νη ζσζηέο απαληήζεηο ηνπ 

καζεηή ζηηο εξσηήζεηο ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο,  

επαιεζεχεη πιήξσο ηελ 1
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε ζρεηηθά κε ην αλ ε δηδαζθαιία ησλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ζε καζεηή κε πγγελή Πνιιαπιή Αξζξνγξχπσζε 

δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ Π.. 

 

                                      

Εηθόλα 1 & εηθόλα 2: Δξαζηεξηόηεηεο από ηηο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο – θνηλωληθέο ηζηνξίεο 

 

3.2. Απνηειέζκαηα 2
εο

 εξεπλεηηθήο ππφζεζεο: Η δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία δηεπθνιύλεη ην καζεηή  κε ΓΝΩΣΥΚΟΙ κε έκθαζε ζηελ 

ΣΠΑ ζηελ θαηαλόεζε θεηκέλνπ 

3.2.1. Πνηνηηθά δεδνκέλα 

χκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή ησλ αξρηθψλ παξαηεξήζεσλ κε ηηο ΛΔΒΓ ησλ γεληθψλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη πνπ έγηλε ζηηο  15/11 /2013, ησλ ελδηάκεζσλ πνπ έγηλε 

ζηηο  22/02/2014  θαη ησλ ηειηθψλ πνπ έγηλε ζηηο 02/05/2014 δηαπηζηψλεηαη φηη ν 
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καζεηήο ζηηο δεμηφηεηεο ηεο Γιψζζαο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε έρεη παξνπζηάζεη 

αλνδηθή κεηαβνιή ελφο εμακήλνπ, αλαθνξηθά κε ηε γξαθή ε αξρηθή κε ηελ ηειηθή 

κέηξεζε ζπκπίπηνπλ ελψ ζηελ ελδηάκεζε παξαηεξείηαη κηα πηψζε ιφγσ ηεο 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο πνπ είρε ππνβιεζεί ζην β‟ ηξίκελν. Ο καζεηήο πιένλ 

θαηαλνεί κηθξά θαη ιίγν πην κεγάια θείκελα, εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη εθθσλήζεη 

αζθήζεσλ θαη ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ κέζα ζε εξσηήζεηο ηνπ καζήκαηνο. Γελ 

ρξεηάδεηαη ε επεμήγεζε δχν θαη ηξεηο θνξέο απφ ηε δαζθάια ηεο Π.. ηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ σζηφζν ππήξρε κηα κείσζε ελφο εμακήλνπ 

ζηελ ηειηθή κέηξεζε πνπ έγηλε, παξφιν πνπ ζηελ ελδηάκεζε είρε παξαηεξεζεί κηα 

βειηίσζε ελφο εμακήλνπ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ απνπζία ηνπ καζεηή απφ ην ζρνιείν 

2-3 εβδνκάδσλ ιφγσ ηνπ ζέκαηνο πγείαο.  

ηηο δεμηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ν πξνθνξηθφο ιφγνο θαη νη λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή είλαη ζε ζηαζεξά επίπεδα απφ ηελ αξρηθή κέρξη ηελ ηειηθή 

κέηξεζε, ηαπηίδνληαη κε ηε γξακκή βάζεο πνπ βξίζθεηαη ν καζεηήο (α‟ εμ. Β‟ Γεκ.). 

Ζ ςπρνθηλεηηθφηεηά ηνπ παξνπζηάδεηαη θαη απηή ζηαζεξά δχν εμάκελα θάησ απφ ηε 

γξακκή βάζεο, ελψ ζεκαληηθή βειηίσζε έρεη εκθαλίζεη ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε 

ηνπ καζεηή ε νπνία είρε άλνδν δχν εμακήλσλ ζηελ ηειηθή κέηξεζε ρσξίο λα 

παξνπζηάδεη θακία πιένλ απφθιηζε απφ ηε γξακκή βάζεο.  

Οη δεμηφηεηεο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Π.Κ. είλαη ζε άξηζην 

ζρεδφλ επίπεδν, δελ παξνπζίαδαλ θακία απφθιηζε απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο κε 

απνηέιεζκα νη κεηξήζεηο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο λα απεηθνλίδνληαη κε κηα επζεία 

γξακκή.  
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 Πίλαθαο 4: Πίλαθαο γεληθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ  

   

Απφ ηνλ πίλαθα ΛΔΒΓ ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηφ φηη ε 2
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε γηα ην αλ ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

δηεπθνιχλεη ην καζεηή ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ, επαιεζεχεηαη πιήξσο. Πξνο απηή 

ηελ επαιήζεπζε βνήζεζαλ θαη ην δηαθνξνπνηεκέλν δηδαθηηθφ πξφγξακκα πνπ 

εθαξκφζηεθε κέζα ζηελ ηάμε ζε ζηφρνπο – βήκαηα πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ 

θαηαλφεζε θεηκέλσλ κέζα απφ δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο απφ 

ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο Π..  

Απφ ηηο θαηαγξαθέο πνπ θάλακε κε ηελ απηνπαξαηήξεζε θαη εηεξνπαξαηήξεζε ζην 

ΔΓΑ βξήθακε φηη ε κεζνδνινγία παξέκβαζεο πνπ εθαξκφδεη ε εθπαηδεπηηθφο ηεο 

Π.. είλαη απνηειεζκαηηθή, αθνχ δηαπηζηψλεηαη ε πξφνδνο ηνπ καζεηή ζε πνιινχο 

ηνκείο θαη εηδηθά ζηηο δεμηφηεηεο ηεο Γιψζζαο. ην παξαθάησ έληππν θαίλεηαη ε 

πξνζπκία ηνπ καζεηή λα αλαιάβεη κφλνο ηνπ λα γξάςεη ην γξαπηφ ιφγν ην κήλα 

Απξίιην (κεηά απφ κήλεο ηνπ ρεηξνπξγείνπ) φηαλ είρε εμαζθεζεί πιένλ λα γξάθεη κε 

ην δεμί ηνπ ρέξη, αιιά θαη λα θάλεη θάπνηεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο 

ζπκκεηέρνληαο θαλνληθά θαη νκαιά φπσο φινη νη ππφινηπνη ζπκκαζεηέο ηνπ. 

 

β' εξ. Α'Γυμν-
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ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ-ΓΛΧΑ (1) ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΜΑΘΖΗΑΚΖ 

ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ (2)

ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ- 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ(3)

ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΗΑΚΧΝ ΓΤΚΟΛΗΧΝ    ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΖΣΖ:  Π.Κ. ΣΑΞΖ :Β'  ΔΞΑΜΖΝΟ: Α' Ζκεξνκελία: 29/11/2013 (κσβ γξακκή) 

22/02/2014: (Κφθθηλε γξακκή). 

02/05/2014: (πξάζηλε γξακκή)

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ 
ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ 

τοχευμζνεσ δραςτθριότθτεσ 
μακθςιακισ ετοιμότθτασ:  
 

τοχευμζνεσ δραςτθριότθτεσ 
γλωςςικϊν ακαδθμαϊκϊν 
δεξιοτιτων:  
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Πίλαθαο 5: Έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο 6
εο

 δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

 

Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζρεηηθά κε ην αλ ε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία δηεπθνιχλεη ην καζεηή κε ΠΑ ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη απάληεζαλ ηα αθφινπζα: 

Γηεπζπληήο: « Ό, ηη είπα θαη πξνεγνπκέλσο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θαηαλφεζεο. Έηζη θαη αιιηψο ε θαηαλφεζε δελ αλήθεη κε ηε ζεηξά ηεο θαη απηή ζε 

κία απφ ηηο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο πνπ θαηαθηνχλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν θαη 

εμειίζζνπλ ζηελ πνξεία? ίγνπξα φκσο ζε απηφ ην θνκκάηη ηεο θαηαλφεζεο λα 

μέξεηο παίδεη ξφιν θαη ην λνεηηθφ δπλακηθφ ηνπ θαζελφο, πνπ ελ πνιινίο είλαη 

θιεξνλνκήζηκν. Αιιά φπσο θαη λα έρεη ζαθψο θαη ε Π. θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία πνπ εθαξκφδεη ε ζπλάδειθνο ζηελ ηάμε βειηηψλεη ηελ θαηαλφεζε 

θεηκέλσλ». 

α/α, 
θμερομθνία 
(γράφετε από 
κάτω) 

Ο 
μακθτισ/τρια 
(τι λζει, τι 
δείχνει, τι 
γράφει, τι 
διαβάηει κλπ)- 
(γράφετε από 
κάτω) 

Ο 
εκπαιδευτικόσ(τι 
λζει, τι δείχνει, 
τι γράφει, τι 
διαβάηει κλπ)- 
(γράφετε από 
κάτω) 

Η απάντθςθ 
του 
μακθτι/τριασ 
(τι λζει, τι 
δείχνει, τι 
γράφει, τι 
διαβάηει κλπ)- 
(γράφετε από 
κάτω) 

χολιαςμόσ 
και 
παιδαγωγικόσ 
αναςτοχαςμόσ 
(τι πιγε καλά, 
τι δεν πιγε, τι 
μπορϊ να 
αλλάξω)- 

(γράφετε από 
κάτω) 

1-4-2014 «Κυρία, κζλω 

να το γράψω 

μόνοσ μου το 

γραπτό λόγο» 

 

 

 

 

«Κπξία!! Μνπ 

άξεζε πνιύ πνπ 

έθνςα! Να 

μαλαθόςσ! Να 

κνπ δώζεηε θη 

άιια ραξηηά λα 

θόβσ!! Χαραρ» 

«Είςαι ςίγουροσ 
Παναγιϊτθ μου; 
Για να μθν 
κουραςτείσ και να 
μθν αργιςεισ ςου 
το λζω, αν κεσ 
μποροφμε να το 
ποφμε 
προφορικά» 

 

«Αλικεια 
Παναγιϊτθ μου;; 
Ε, τότε, τθν 
επόμενθ φορά 
που κα κάνουμε 
κάτι αντίςτοιχο, 
κα τα κόψεισ 
μόνοσ ςου!» 

« Εεε, εντάξει, 
δεν πειράηει 
κυρία. Δεν 
κουράηομαι. 
Μου αρζςει να 
γράφω!» 

 

 

 

«Γιοφπιιι!! Το 
λζω και ςτθ 
μαμά ςτο ςπίτι 
να μου δίνει 
διάφορα χαρτιά 
να κόβω 
διάφορα, ζτςι» 

Ο Παλαγηψηεο 

ηα πήγε πάξα 

πνιχ θαιά 

ζήκεξα…. 
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Ζ δαζθάια ηεο ηάμεο Θ.Μ. αλέθεξε κε ηε ζεηξά ηεο θάπνηα παξαδείγκαηα απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα νπνία έρεη 

παξαηεξήζεη ζην καζεηή κέζα ζηελ ηάμε:  

Θ.Μ.: «Βιέπσ ηνλ Π. αιιαγκέλν σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ πνπ θάλνπκε 

κέζα ζηελ ηάμε. Παιηφηεξα δελ ην έθαλα, αιιά πνιιέο θνξέο ηψξα, φηαλ δηαβάδνπκε 

ην θαηλνχξην κάζεκα θαη μεθηλάκε λα “μεθιεηδψλνπκε” ην θείκελν, ηνπ θάλσ 

εξσηήζεηο ρσξίο λα ζεθψλεη ρέξη ή ρσξίο λα ην πεξηκέλεη. Δλψ βιέπσ φηη 

μαθληάδεηαη, παξφια απηά απαληάεη ζηελ εξψηεζε γηα παξάδεηγκα «Πνηνο ήηαλ ν 

ήξσαο», «Ση έθαλε», «Γηα πνην ιφγν ην έθαλε», θ.α. θαη θπζηθά ζεσξψ πσο ε . 

(δαζθάια ηεο Π..) βνήζεζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε». 

Ζ κεηέξα ηνπ καζεηή απάληεζε ηα θάησζη ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ κέζσ 

ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο: 

Μεηέξα: «Ο Π. φζν είλαη ζπίηη, γηαηί ζην ζρνιείν δελ μέξσ, κνπ ιέεη ηειεπηαία ηη 

δηαβάδεη. Γειαδή δηαβάδεη αο πνχκε θάηη, θαη κεηά κνπ ιέεη ηη έιεγε απηφ πνπ 

δηάβαζε. Καη παίξλεη θαλά παξακχζη ή θαλέλα βηβιίν, ηνπ έρεη πεη ε δαζθάια ηνπ λα 

δηαβάδεη θαη κνπ ιέεη ηη δηάβαζε. Παιηά δελ ην έθαλε, άληε λα γηλφηαλ κηα θνξά ην 

θαινθαίξη ίζσο». 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ κε ην καζεηή ελειίθσλ, 

γίλεηαη θαλεξφ πψο φινη ζπκθσλνχλ ζην γεγνλφο φηη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

κέζσ ηεο Π.. δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ, επαιεζεχνληαο έηζη πιήξσο ηε 

2
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε. 

 

 

3.2.2 Πνζνηηθά δεδνκέλα    

Αλαιχνληαο ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 2
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε 

παξαηεξνχκε απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ, 

ην 71% ησλ απαληήζεσλ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία «πάξα πνιχ», ην 25% ζηελ 

θαηεγνξία «αξθεηά», ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ 4% απάληεζε «κέηξηα» ζηελ πέκπηε 

θαη ηειεπηαία εξψηεζε ηεο ππφζεζεο γηα ην αλ ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

δηεπθνιχλεη ην καζεηή ζηελ επίιπζε γισζζηθψλ αζθήζεσλ ρσξίο βνήζεηα απφ ηε 

δαζθάια ηεο Π.. ηηο ππφινηπεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

ήηαλ απφ «πάξα πνιχ» κέρξη «αξθεηά».  
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Ζ πξψηε εξψηεζε γηα ην αλ ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπθνιχλεη ην καζεηή 

ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ 5-10 γξακκψλ ην 90% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ «πάξα 

πνιχ» θαη κφιηο ην 10% «αξθεηά».  

 

              

Γξάθεκα 2: Η δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπθνιύλεη ην καζεηή  κε ΓΝΩΣΥΚΟΙ κε έκθαζε 

ζηελ ΣΠΑ ζηελ θαηαλόεζε θεηκέλνπ 

 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη θαη θαλείο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ έρεη απαληήζεη 

«ειάρηζηα» ή «θαζφινπ», πξάγκα πνπ απνδεηθλχεη φηη ε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία  πνπ  εθαξκφδεη ε εθπαηδεπηηθφο ηεο Π.. γηα ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ 

θαη αλάπηπμε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ζε καζεηή κε ΠΑ είλαη απνηειεζκαηηθή. 

 

Απφ ηα δεδνκέλα ηεο πεηξακαηηθήο ζηνρεπκέλεο δηαδηθαζίαο, βξέζεθε φηη ν καζεηήο 

νινθιήξσζε κε επηηπρία ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο θνηλσληθέο 

ηζηνξίεο πνπ ηνπ ρνξεγήζεθαλ κε ηε βνήζεηα θσηνγξαθηψλ – εληζρπηψλ θαη 

απάληεζε ζε φια ηα εξσηήκαηα ζσζηά (3/3). Με βάζε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

θαη ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ, επαιεζεχεηαη πιήξσο θαη εληζρχεηαη ε 2
ε
 

εξεπλεηηθή ππφζεζε γηα ην αλ ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπθνιχλεη ην καζεηή 

κε ΓΝΧΤΚΟΗ κε έκθαζε ζηε ΠΑ ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ. 

 

71%

25%

4%
0%

0%

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΣΑ

ΜΕΣΡΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΑ

ΚΑΘΟΛΟΤ
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Εηθόλα 3 & εηθόλα 4: Δξαζηεξηόηεηεο από ηηο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο – θνηλωληθέο ηζηνξίεο 

 

3.3. Απνηειέζκαηα 3
εο

 εξεπλεηηθήο ππφζεζεο: Η δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία δηεπξύλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνλνκία ηνπ καζεηή κε 

ηνπο άιινπο 

3.3.1. Πνηνηηθά δεδνκέλα 

χκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή ησλ αξρηθψλ παξαηεξήζεσλ ησλ ΛΔΒΓ ηεο καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο  πνπ έγηλε ζηηο  15/11 /2013, ησλ ελδηάκεζσλ πνπ έγηλε ζηηο  22/02/2014  

θαη ησλ ηειηθψλ πνπ έγηλε ζηηο 02/05/2014 δηαπηζηψλνληαη κεηαβνιέο ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν, ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ 

καζεηή.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν παξαηεξείηαη κηα άλνδνο δχν αθαδεκατθψλ 

εμακήλσλ ζηε ζπκκεηνρή ζην δηάινγν θαη ζηελ έθθξαζε κε ζαθήλεηα. Δηδηθφηεξα ε 

ζπκκεηνρή ζην δηάινγν ηνπ καζεηή άγγημε ηε γξακκή βάζεο ζηελ ηειηθή κέηξεζε, 

θαζψο ν Π.Κ. ήζειε πνιιέο θνξέο λα κηιήζεη κέζα ζηελ ηάμε (ζεθψλνληαο φζν 

κπνξνχζε ην ρέξη ηνπ) θαη ζπκκεηείρε απφ κφλνο ηνπ ζε νκαδηθέο ζπδεηήζεηο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ. Ζ έθθξαζή ηνπ αληηκεηψπηδε κεγάιε δπζθνιία ζηελ αξρή, παξφια 

απηά φκσο ν καζεηήο έθηαζε ζε ζεκείν λα κπνξεί θαη πξνθνξηθψο θαη εηδηθά 

γξαπηψο λα εθθξάδεηαη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα, αθξίβεηα θαη νξγάλσζε ζην ιφγν 

ηνπ.  

Αλαθνξηθά κε ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ν ηνκέαο ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο δελ 

παξνπζίαδε θάπνηα δπζθνιία. Παξφια απηά αλέβεθε έλα εμάκελν πάλσ (α‟ εμ. Γ‟ 

Γεκ.) απφ ηελ ηάμε ζηελ νπνία θνηηνχζε ν καζεηήο θαη απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη 

ζηελ σξηκφηεηα ηνπ καζεηή ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ βηψλεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα 

θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη έλαο ρξφλν κεγαιχηεξνο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 
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Δμαηηίαο ησλ παξαπάλσ αιιά θαη ηεο έθεζεο πνπ δείρλεη ζηα Μαζεκαηηθά, ε 

ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε ηνπ καζεηή ήηαλ απφ ηελ αξρηθή κέηξεζε έλα εμάκελν 

κπξνζηά θαη παξνπζίαζε άλνδν αθφκε ελφο εμακήλνπ, κε απνηέιεζκα λα βξίζθεηαη 

κία ηάμε κπξνζηά ζηνλ ηνκέα απηφ απφ ηελ ηάμε θνίηεζεο ηνπ. 

Αμηνζεκείσηε βειηίσζε παξνπζηάδεη ν ηνκέαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ηνπ 

καζεηή. Σν απηνζπλαίζζεκά ηνπ, ζε θάζε κέηξεζε παξνπζίαδε άλνδν θάζε θνξά 

ελφο εμακήλνπ, κέρξη πνπ έθηαζε λα ηαπηίδεηαη κε ηε γξακκή βάζεο, φπσο ε πεξηνρή 

ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα κάζεζε θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο. Ο καζεηήο κέζα απφ 

ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζε ην απηνζπλαηζζεκά ηνπ, 

απέθηεζε κηα εθηίκεζε θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη αζθάιεηα ζηηο 

ζπλεξγαζίεο ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Έδεημε ελδηαθέξνλ λα καζαίλεη θαηλνχξηα 

πξάγκαηα, ξσηνχζε ζπλέρεηα θαη απέθηεζε γεληθά ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε θαη ην 

ζρνιείν, πέξαλ ηνπ ηππηθνχ πνπ ππήξρε λσξίηεξα. 

 

 

Πίλαθαο 6: Πίλαθαο Μαζεζηαθήο εηνηκόηεηαο 

 

Δμεηάδνληαο ηηο ΛΔΒΓ ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο παξαηεξνχκε, πσο ε 3
ε
 

εξεπλεηηθή ππφζεζε, γηα ην αλ ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπξχλεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή απηνλνκία ηνπ καζεηή κε ηνπο άιινπο, επαιεζεχεηαη πιήξσο απφ 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα.  

ΛΕΒΔ: Γραμμή Μαθηςιακήσ Ετοιμότητασ ςτισ αναπτυξιακέσ περιοχέσ. 
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B’ εξ. Α’ Γυμν

Α’ εξ. Α’ Γυμν

β' εξ. Σ’ Δθμ

Α’ εξ. τ' Δθμ

Β’ εξ. Ε' Δθμ

Α’ εξ. Ε' Δθμ

Β’ εξ. Δ' Δθμ

Α’ εξ. Δ' Δθμ

Β’ εξ. Γ' Δθμ

Α’ εξ. Γ' Δθμ

Β’ εξ. Β' Δθμ

Α’ εξ. Β' Δθμ

Β’ εξ. Α' Δθμ

Α’ εξ. Α' Δθμ

Β’ εξ. Νθπ

Α’ εξ. Νθπ

Όνομα μακθτι: Π.Κ.  Σάξθ: Β' Εξάμθνο: Α και Β

Α) Γραμμι Μακθςιακισ Ετοιμότθτασ ςτισ αναπτυξιακζσ περιοχζσ - Λίςτεσ Ελζγχου Βαςικϊν Δεξιοτιτων (ΛΕΒΔ)

Ψυχοκινθτικότθτα: Λεπτι και αδρι κινθτικότθτα

(1) προφορικόσ λόγοσ (2) ψυχοκινθτικότθτα (3) νοθτικζσ ικανότθτεσ (4) ςυναιςκθματικι 

οργάνωςθ

Ημερομθνία Αρχ. Παρατθριςεων: 15/11/2013 (Γραμμι βάςθσ:μπλε)                                                                                                       

Ημερομθνία Ενδ. Παρατθριςεων: 22/02/2014 (Γραμμι βάςθσ: πραςινο)                                             

Ημερομθνία Σελ. Παρατθριςεων: 02/05/2014 (Γραμμι βάςθσ: κόκκινο)
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Απφ ηηο θαηαγξαθέο πνπ έγηλαλ ζηελ απηνπαξαηήξεζε θαη εηεξνπαξαηήξεζε ηνπ 

Δληχπνπ Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο παξαηεξήζεθε πψο ν καζεηήο ζηελ πνξεία ησλ 

δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ φιν θαη πην πνιχ εθδήισλε ην ελδηαθέξνλ ηνπ λα θάλεη 

κφλνο ηνπ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλέθεξε πφζν πνιχ ηνπ άξεζαλ. Αλαπηχρζεθε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ γηα κάζεζε θαη εληζρχζεθε αξθεηά ην απηνζπλαίζζεκά ηνπ πνπ ηνλ 

βνήζεζε λα απνθηήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνλνκία κε ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ.  

Παξαθάησ θαίλεηαη απφ ην ΔΓΑ κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κε 

ζηφρν ηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνλνκία θαη ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, νη θξάζεηο 

ζαπκαζκνχ θαη εθδήισζεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ καζεηή. 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ 
ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ 

τοχευμζνεσ δραςτθριότθτεσ 
μακθςιακισ ετοιμότθτασ:  
 

τοχευμζνεσ δραςτθριότθτεσ 
γλωςςικϊν ακαδθμαϊκϊν 
δεξιοτιτων:  

α/α, 
θμερομθνία 
(γράφετε από 
κάτω) 

Ο 
μακθτισ/τρια 
(τι λζει, τι 
δείχνει, τι 
γράφει, τι 
διαβάηει κλπ)- 
(γράφετε από 
κάτω) 

Ο 
εκπαιδευτικόσ(τι 
λζει, τι δείχνει, 
τι γράφει, τι 
διαβάηει κλπ)- 
(γράφετε από 
κάτω) 

Η απάντθςθ 
του 
μακθτι/τριασ 
(τι λζει, τι 
δείχνει, τι 
γράφει, τι 
διαβάηει κλπ)- 
(γράφετε από 
κάτω) 

3-4-2014 «όχιιι, κα 

μείνουμε να 

παίξω εδϊ! » 

 

«Κυρία, εγϊ κα 

παίηω και εςείσ 

κα τραγουδάτε, 

ενταξει; Κυρία, 

τραγουδιςτε!» 

 

«πάμε Κυρία!» 

 

«Εντάξει 
Παναγιϊτθ μου! 
Ό, τι κζλεισ» 

 

 

«Εντάξει! Λα, 
λαλλα, λαλα, 
λαααα, λοοοοο, 
λα, λα» 

 

 « Λα, λαλλα, 
λαλα, λαααα, 
λοοοοο, λα, λα» 

 

 

 

 

 

«Στοπ! Θα ςασ 
ξαναπϊ εγϊ 
εγϊ πάμε!» 

 

 

«Στοπ!» 
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Πίλαθαο 7: έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο 7
εο

 δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

 

Αλαιχνληαο ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ ελειίθσλ αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία εληζρχεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνλνκία ηνπ καζεηή, 

απαληνχλ ηα θάησζη επηβεβαηψλνληαο θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο κεξηθψο ηελ 3
ε
 

εξεπλεηηθή ππφζεζε. 

Γηεπζπληήο: «Όηαλ ιεο ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη απηνλνκία λα ππνζέζσ φηη 

ελλνείο ην πψο ν ίδηνο ν καζεηήο βηψλεη ην πξφβιεκα ηνπ θαη πψο αηζζάλεηαη 

απέλαληη ζηνπο ππφινηπνπο κε αλάπεξνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Θεσξψ πσο θαη ζε απηφ 

ην θνκκάηη κε θαηάιιειν πξφγξακκα, φπσο ιεο δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία – δελ 

ηα μέξσ εγψ απηά ηφζν θαιά, είκαη πην παξαδνζηαθφο (γέιηα) – ζίγνπξα ζα εληζρπζεί 

ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ νξγάλσζε. Ήδε βιέπσ ηνλ Π. Κ. πην άλεην θαη πην θνληά κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ». 

 

«Κυρία; Καλά 

παίηω;;» 

 

«Κυρία, κζλω 

και εγϊ να  

μάκω 

αρμόνιο!» 

 

 

 

«Κπξία, ζαο 

επραξηζηώ γηα 

ην δώξν. Γηα ην 

αξκόλην πνπ 

έπαημα. Μνπ 

άξεζε πάξα 

πνιύ». 

 

«Αμζεε! Βζβαια» 

 

«Παναγιϊτθ μου, 
όταν μεγαλϊςεισ, 
είμαι ςίγουρθ πωσ 
κα μάκεισ να 
παίηεισ και κα 
είςαι ζνασ τζλειοσ 
πιανίςτασ όταν 
μεγαλϊςεισ 
ακόμα πιο πολφ» 

 

«Αγόρι μου, ςου 
υπόςχομαι ότι 
μετά τισ διακοπζσ 
του Πάςχα 
τουλάχιςτον μία 
φορά τθν 
εβδομάδα κα ςου 
φζρνω το αρμόνιο 
και κα παίηουμε 
παρζα» 

 

 

 

(γελάει με χαρά 
και 
ικανοποίθςθ) 

 

 

 

 

 

«Ααα, αλικεια; 
Τζλεια!» 
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Γαζθάια ηεο ηάμεο: 

Θ.Μ.: «Ο Π.Κ. πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη πην πνιχ λα απηνλνκεζεί ζπλαηζζεκαηηθά απφ 

ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη εηδηθφηεξα ηε κεηέξα ηνπ. Απηφ είλαη πνιχ 

δχζθνιν, δελ μέξσ αλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα έλα κήλα κέζα ζην ζρνιείν θαη δελ μέξσ αλ γεληθά κπνξεί λα γίλεη 

απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη έλα παηδί πνπ δελ απηνεμππεξεηείηαη θαη έρεη άκεζε αλάγθε 

ηε κεηέξα ηνπ πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ θαη κε ηελ νπνία ην ζπλαηζζεκαηηθφ 

δέζηκν είλαη ππέξ ην δένλ αλαπφθεπθην. Όκσο παξφια απηά έρσ παξαηεξήζεη πσο 

ζην ζρνιείν γεληθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ηα 

απνηειέζκαηα είλαη ηθαλνπνηεηηθά. Σν απηνζπλαίζζεκα ηνπ έρεη φλησο ηνλσζεί θαη 

ηνλ βιέπσ πην δξαζηήξην θαη ζίγνπξν. Δπηδεηά κε πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε ηελ 

ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο άιινπο». 

Ο γπκλαζηήο: 

Γπκλ: «Ο Π. αγαπάεη πνιχ ηε δαζθάια ηνπ θαη απηφ ην θαηαιαβαίλνπκε φινη. Δίλαη 

έλα παηδί πνπ εμ νξηζκνχ θαη εθ ησλ πξαγκάησλ δέλεηαη κε ηνπο αλζξψπνπο, θαη έρεη 

αλάγθε απφ απηή ηελ επαθή θαη επηθνηλσλία. Ννκίδσ πσο λαη, έρεη εληζρπζεί ην 

απηνζπλαίζεκα ηνπ θαη έρνπλ ηεζεί νη βάζεηο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνλνκία. 

Έρνπλ δνπιέςεη πνιχ πάλσ ζε απηφ απ‟ φηη κνπ έρεη πεη θαη ε ζπλάδειθνο, απηφ είλαη 

ην πην ζεκαληηθφ πνπ ζα ήζειε λα πεηχρεη γηα ηνλ Π. θαη λνκίδσ πσο έρεη βάιεη ην 

ιηζαξάθη ηεοζε απηφ». 

Ζ κεηέξα ηνπ Π.Κ.:  

Μεηέξα: «Γελ μέξσ πφηε θαη θαηά πφζν ζα κπνξεί ην παηδί κνπ λα είλαη αλεμάξηεηνο 

απφ ηνπο άιινπο ή απφ εκέλα. Καη ζπλαηζζεκαηηθά – πσο ην ιεο – είλαη θάπσο 

δχζθνιν. Με ηελ θπξία .(δαζθάια Π..) έρνπλ θάλεη πνιιά πξάγκαηα καδί θαη κνπ 

ηα δείρλεη. Με ηνπο άιινπο, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ έρσ δεη εδψ ζην ζρνιείν φηη έρεη 

έξζεη πην θνληά θαη απηφ κνπ έρνπλ πεη θαη νη δαζθάιεο ηνπ. Σνλ πιεζηάδνπλ θαη απφ 

κφλνη ηνπο, λα θάλνπλ παξέα, ηνλ πεγαίλνπλ θαη ζηα δηαιείκκαηα βφιηα κε ην 

θαξφηζη, θαη απηνπλνχ ηνπ αξέζεη θαη ληψζεη πην φκνξθα ςπρνινγηθά». 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ παξαηεξνχκε πσο νη ζπλεληεπμηαδφκελνη 

έδσζαλ βάζε ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία θάζε θνξά ζηε ζπλέληεπμε ηνπο θαη απηφ είλαη 

αμηνζεκείσην. Δπηβεβαίσζαλ ηελ 3
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε ζέηνληαο ηνπο 
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πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο  θαη εξσηήκαηα πνπ εγείξνληαη ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

απηνλνκία ελφο καζεηή κε αλαπεξηθά πξνβιήκαηα. Όινη ζπκθψλεζαλ φηη κε ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία έρνπλ γίλεη βήκαηα πξνο απηφ, αιιά δελ αξθεί κφλν 

κέζα ζε έλα ηφζν κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε έλα ρψξν πνπ ην παηδί βξίζθεηαη 

κέρξη ηηο 12:25 ην κεζεκέξη. 

 

3.3.2. Πνζνζηηθά δεδνκέλα 

Αλαιχνληαο ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ηεο 3
εο

 εξεπλεηηθήο ππφζεζεο ζρεηηθά κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή απηνλνκία ηνπ καζεηή Π.Κ., παξαηεξνχκε κηα πεξίπνπ ηαχηηζε ησλ 

πνζνζηψλ κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ηελ 3
εο 

εξεπλεηηθή ππφζεζε ππάξρνπλ πνιιέο 

απαληήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «κέηξηα», ελψ ηα πνζνζηά ηεο θαηεγνξίαο 

«πάξα πνιχ» θαη «αξθεηά» κνηξάδνληαη. Απφ ηηο πέληε εξσηήζεηο ζπλνιηθά, ην 42% 

πεξίπνπ απάληεζε «πάξα πνιχ», ελψ ην 44% «αξθεηά». Απηή ηε θνξά ππήξρε θαη ε 

θαηεγνξία «κέηξηα» πνπ άγγημε ην 14% ησλ απαληήζεσλ. Παξαθάησ παξηζηάλεηαη ην 

ζρεηηθφ γξάθεκα. 

            

Γξάθεκα 3:Η δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπξύλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνλνκία ηνπ καζεηή 

κε ηνπο άιινπο 

Απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ ελειίθσλ Ν= 39, 

παξαηεξνχκε πψο ε 3
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε ζρεηηδφκελε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

42%

44%

14%

0% 0%

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΣΑ

ΜΕΣΡΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΑ

ΚΑΘΟΛΟΤ
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νξγάλσζε θαη απηνλνκία ηνπ καζεηή ζε ζρέζε κε ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

επαιεζεχεηαη κεξηθψο. 

Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα απφ ηελ πεηξακαηηθή ζηνρεπκέλε δηαδηθαζία, βξέζεθε φηη ν 

καζεηήο θαηάθεξε λα θαηαλνήζεη φιεο ηε δηαθνξνπνηεκέλε θνηλσληθή ηζηνξία θαη 

ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα απαληήζεη ζε φια ηα εξσηήκαηα ζσζηά. 

Ο καζεηήο δελ έρεη δψζεη αθφκα θάπνηα ιάζνο απάληεζε απφ ηηο ηξεηο εξσηήζεηο ησλ 

θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ. Έδεημε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηείρε ελεξγά θαηά ηελ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία δίλνληαο ηηο απαληήζεηο κε ζρεηηθή επθνιία θαη  ηαρχηεηα. 

Οη θσηνγξαθίεο – εληζρπηέο ζίγνπξα ιεηηνχξγεζαλ ελζαξξπληηθά πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε. Με βάζε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ, απνδεηθλχεηαη φηη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κε ηε κνξθή ηεο 

θνηλσληθήο ηζηνξίαο ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

απηνλνκίαο ηνπ καζεηή κε ΠΑ κε ηνπο άιινπο. 

 

               

 Εηθόλα 5: Δξαζηεξηόηεηα από ηηο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο 

 

3.4. Απνηειέζκαηα 4
εο

 εξεπλεηηθήο ππφζεζεο: Η ζηνρεπκέλε θαη 

αηνκηθή δηδαζθαιία (ΣΑΔΕΠΕΑΕ) ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ 

εληαμηαθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε Σπγγελή Πνιιαπιή 

Αξζξνγξύπωζε  

3.4.1. Πνηνηηθά δεδνκέλα 
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χκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή ησλ αξρηθψλ παξαηεξήζεσλ κε ηηο ΛΔΒΓ ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ηνπ ΠΑΠΔΑ, ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ησλ 

εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ έγηλε ζηηο  15/11 /2013, ησλ ελδηάκεζσλ πνπ 

έγηλε ζηηο  22/02/2014  θαη ησλ ηειηθψλ πνπ έγηλε ζηηο 02/05/2014, παξαηεξνχληαη 

αλνδηθέο κεηαβνιέο ζε φιεο ηνπο ηνκείο ηνπ Παξαξηήκαηνο Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΠΑΠΔΑ): ζηελ πεξηνρή ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ησλ βαζηθψλ αθαδεκατθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ καζεηή θαη ε ςπρνθηλεηηθφηεηά ηνπ πνπ ήηαλ θαη ν 

βαζηθφο ζηφρνο ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζαλ 

βειηίσζε ελφο εμακήλνπ θαη δχν εμακήλσλ αληίζηνηρα. Παξφκνηα αλνδηθή πνξεία, 

ρσξίο φκσο λα αγγίμεη ηε γξακκή βάζεο έδεημε θαη ε πεξηνρή ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

βαζηθψλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ.  

Μηα κηθξή αλνδηθή κεηαβνιή παξνπζίαζαλ ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ε πεξηνρή ηεο 

απηνλνκίαο ζην πεξηβάιινλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο 

βειηηψζεθαλ έλα εμάκελν, ρσξίο φκσο ε απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ λα αγγίδεη ηε 

γξακκή βάζεο θαη λα παξακέλεη δχν εμάκελα θάησ απφ ην εμάκελν πνπ βξίζθεηαη ν 

καζεηήο. 

 

Πίλαθαο 8: Πίλαθαο ΠΑΠΕΑ 
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Προςαρμογ
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Ελεφκ. 

Χρόνοσ
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Σζχνεσ

Προεπαγγ 

Δεξιότ
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προςανατολι

ςμόσ

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΣΗ : Π.Κ.   ΣΑΞΗ : Β'    ΕΞΑΜΗΝΟ: Α' Σάξθ φοίτθςθσ:  Σ' Δθμ.         Εξάμθνο:   Α'    Ημερομθνία ςυμπλιρωςθσ 

πίνακα: 24/11/2013 (πράςινθ γραμμι). 22/02/2014 (κόκκινθ γραμμι). 

02/05/2014 (μπλε γραμμι)

Β) γραμμι Πλαιςίου Αναλυτικοφ Προγράμματοσ Ειδικισ Αγωγισ (ΠΑΠΕΑ)      
Διδακτικζσ Προτεραιότθτεσ: Μακθςιακι ετοιμότθτα: υναιςκθματικι οργάνωςθ - Ψυχοκινθτικότθτα

Μακθςιακι ετοιμότθτα (1) Βαςικζσ Ακαδθμαϊκζσ δεξιότθτεσ (2) Κοινωνικζσ Δεξιότθτεσ (3) Δθμιουργικζσ 

Δραςτθριότθτεσ (4)

Προεπαγγελματικι 

Ετοιμότθτα (5)
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Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηνρεπκέλνπ θαη αηνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ΑΓΔΠΔΑΔ κέζσ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαπηζηψλεηαη φηη ππνζηεξίδεηαη επαξθψο ε εληαμηαθή 

δηαδηθαζία ηνπ καζεηή. Ο Π.Κ. άξρηζε ζηαδηαθά λα εληάζζεηαη ζηηο νκάδεο εξγαζίεο 

ηεο ηάμεο, λα ηνλ πιεζηάδνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ φηαλ ηνλ έβιεπαλ λα θάλεη ηηο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, λα ζπκκεηέρεη θαη ν ίδηνο απφ κφλνο ηνπ, λα 

επηδεηά ηε ζπλεξγαζία κε απνηέιεζκα λα εληάζζεηαη πιήξσο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ εληφο θαη εθηφο ηάμεο. Απφ ηηο θαηαγξαθέο ηεο απηνπαξαηήξεζεο θαη 

εηεξνπαξαηήξεζεο ηνπ ΔΓΑ επαιεζεχεηαη ε 4
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε πψο ην 

ΑΓΔΠΔΑΔ ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε 

ΓΝΧΤΚΟΗ κε έκθαζε ζηε ΠΑ.   

Απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ παξαηεξείηαη πψο ε 4
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε 

επαιεζεχεηαη πιήξσο θαη απφ ηνπο ηέζζεξηο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ελειίθνπο.  

Γηεπζπληήο: « αθψο θαη ππνζηεξίδεηαη ε εληαμηαθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε ην 

πξφγξακκα απηφ πνπ εθαξκφδεη ε δαζθάια ηεο Π.. Όιε ε ιεηηνπξγία ηεο Π.. έρεη 

ζηφρν ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία θαη ε νπνία επηηπγράλεηαη εηδηθά κέζσ ησ 

δηαθνξνπνηεκέλσλ αηνκηθψλ πξνγξακκάησλ». 

Ζ δαζθάια ηεο ηάμεο κε ηε ζεηξά ηεο ππνζηήξημε ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία σο 

απνηέιεζκα ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ: 

Θ.Μ.: «Σν ζηνρεπκέλν θαη δνκεκέλν πξφγξακκα πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηε δαζθάια 

ηεο Π.. γηα ηνλ Π.Κ. ζεσξψ πσο λαη, πέηπρε ηελ έληαμε ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν, 

ηφζν κέζα ζηελ ηάμε φζν θαη εθηφο ηάμεο, ζηα δηαιείκκαηα. ηηο εθεκεξίεο  

παξαθνινπζψ ηνλ Π. πψο αιιειεπηδξά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ αιιά πνιιέο θνξέο 

θαη κε άιινπο καζεηέο άιισλ ηκεκάησλ θαη ηάμεσλ. Βιέπσ ηελ αιιαγή ζηηο ζρέζεηο 

ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηελ ςπρνινγία ηνπ. Γελ ζέιεη φπσο παιηά λα βξίζθεηαη 

ηφζν ζπρλά κε ηε κεηέξα ηνπ, αιιά κε άιια παηδηά πνπ ηνλ παίξλνπλ θαη πάλε βφιηα 

ζην πξναχιην αιιά θαη ζην παγθάθη φηαλ θάζνληαη θαη ζπδεηνχλ». 

Ο γπκλαζηήο ηεο ηάμεο: 

Γπκλ: « Ναη, ελλνείηαη πψο ππνζηεξίδεηαη ε εληαμηαθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή 

ζχκθσλα κε έλα ζηνρεπκέλν, αηνκηθφ πξφγξακκα. Απηφ έρεη θαλεί εηδηθά ηειεπηαία. 

Ο Π.Κ. έρεη εληαρζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν, έρεη γίλεη επηθνηλσληαθφο 

κε ηα παηδηά θαη ηα παηδηά κε απηφλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη πξηλ». 
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Σέινο, ε κεηέξα ηνπ Π.Κ. ππνζηήξημε ηα εμήο: 

Μεηέξα: « Δλλνείηε αλ απηά πνπ θάλεη κε ηελ θπξία ηνπ κέζα ζηελ ηάμε αλ ηνλ 

βνεζάλε λα θάλεη παξέεο; Έηζη λνκίδσ, δελ μέξσ απφ απηά, ηη λα ζνπ πσ…(γέιηα). 

Δγψ ηνλ βιέπσ πην αλνηρηφ θαη ραξνχκελν φλησο κε ηα παηδηά απφ ηελ ηάμε ηνπ. Ζ 

Αλαζηαζία ηνλ παίξλεη θαη ηνλ θάλεη βφιηεο κε ην θαξφηζη, θαη ε Αζαλαζία, ν 

Νίθνο..». 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ κε ην καζεηή ελειίθσλ, 

γίλεηαη θαλεξφ πψο φινη ζπκθσλνχλ εθιακβάλνληαο κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν ηηο 

εξσηήζεηο θαη ην ΑΓΔΠΔΑΔ, ζην γεγνλφο φηη ε ζηνρεπκέλε θαη αηνκηθή 

δηδαζθαιία (ΑΓΔΠΔΑΔ) ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία 

ηνπ καζεηή κε πγγελή Πνιιαπιή Αξζξνγξχπσζε, επαιεζεχνληαο πιήξσο ηελ 4
ε
 

θαη ηειεπηαία εξεπλεηηθή ππφζεζε. 

 

3.4.2. Πνζνηηθά δεδνκέλα 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο 4
ε
 εξεπλεηηθήο 

ππφζεζεο αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν ε ζηνρεπκέλε θαη αηνκηθή δηδαζθαιία 

(ΑΓΔΠΔΑΔ) ππνζηεξίδεη ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή ην 44% ησλ 

απαληήζεσλ έδεημαλ φηη ε εληαμηαθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη «πάξα πνιχ». Σν 41% 

ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ «αξθεηά», ελψ αμηνζεκείσην είλαη ην πνζνζηφ ηνπ 15% 

ησλ εξσηεζέλησλ πνπ έδσζαλ ηελ απάληεζε «κέηξηα».  
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Γξάθεκα 4: Η ζηνρεπκέλε θαη αηνκηθή δηδαζθαιία (ΣΑΔΕΠΕΑΕ) ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά 

ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε Σπγγελή Πνιιαπιή Αξζξνγξύπωζε  

 

ηελ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ην αλ ην ΑΓΔΠΔΑΔ ππνζηεξίδεη ηελ 

εληαμηαθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε ΠΑ εθηφο ηάμεο (δηαιείκκαηα, γηνξηέο, 

πεξίπαηνη – εθδξνκέο), ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ην 28% πεξίπνπ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

απάληεζαλ «κέηξηα», γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα ιεγφκελα ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. ηελ ίδηα εξψηεζε ην 

25% έδσζε ηελ απάληεζε «πάξα πνιχ» θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 49% πεξίπνπ 

αλήθε ζηελ θαηεγνξία «αξθεηά». 

Αλαιχνληαο ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο, βξέζεθε φηη ν καζεηήο νινθιήξσζε κε επηηπρία 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο θνηλσληθέο ηζηνξίεο πνπ ηνπ 

ρνξεγήζεθαλ κε ηε βνήζεηα θσηνγξαθηψλ – εληζρπηψλ θαη απάληεζε ζε φια ηα 

εξσηήκαηα ζσζηά (3/3). Με βάζε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ, επαιεζεχεηαη πιήξσο θαη εληζρχεηαη ε 4
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε γηα ην αλ 

ε ζηνρεπκέλε θαη αηνκηθή δηδαζθαιία (ΑΓΔΠΔΑΔ) ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά 

ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε ΓΝΧΤΚΟΗ κε έκθαζε ζηε ΠΑ ζηελ 

θαηαλφεζε θεηκέλνπ. 

  

            

Εηθόλα 6 & εηθόλα 7: Δξαζηεξηόηεηεο από ηηο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο – θνηλωληθέο ηζηνξίεο 
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4. πκπεξάζκαηα  

Ζ παξνχζα έξεπλα είρε σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αθαδεκατθψλ 

δεμηνηήησλ ζε καζεηή κε ΠΑ ζην ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην ηεο Π.. Γηα ηελ 

εγθπξφηεξε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιά εξγαιεία γηα ηε 

ζπιινγή πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ.  

Πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ απφ κία κφλν κειέηε 

πεξίπησζεο  θαη  δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ. Ζ έξεπλα καο πξαγκαηνπνηήζεθε 

θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο ν ηφπνο, ν ρξφλνο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη νξηζηηθά 

θαη ακεηάθιεηα. Αμηνινγψληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ πηλάθσλ παξαηήξεζεο, ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ 

εκη -  δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ηεο κειέηεο καο, πξνέθπςαλ ηα ζπκπεξάζκαηα. 

 

πλνπηηθά αλαθέξνπκε φηη απφ ηνπο πίλαθεο παξαηήξεζεο, ηελ απηνπαξαηήξεζε θαη 

ηελ εηεξνπαξαηήξεζε, εληνπίζηεθαλ νη αδπλακίεο ηνπ καζεηή, νη νπνίεο θαη 

αμηνινγήζεθαλ θαη κε βάζε απηέο ζρεδηάζηεθε ην δηαθνξνπνηεκέλν δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν καζεηήο λα απνθηήζεη κηα ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα ζην δεμί ηνπ ρέξη κέζα απφ ηε δηδαζθαιία θαη γλψζε αθαδεκατθψλ 

δεμηνηήησλ. 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάζηεθε βειηίσζε ζηηο πεξηνρέο ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο: ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, πξάγκα πνπ δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηελ ηειηθή κέηξεζε. 

Απφ ηηο εκη - δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ 

(δηεπζπληήο ζρνιείνπ, εθπαηδεπηηθφο ηάμεο, γπκλαζηήο) θαη γνλέσλ (κεηέξα καζεηή) 

ζρεηηθά κε ηηο ηέζζεξηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, ελψ απηέο επηβεβαηψζεθαλ επίζεο , 

θαη απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ζχιινγν δηδαζθφλησλ) θαη ησλ 

γνλέσλ (ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ). Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ηνπ ζηηο θνηλσληθέο 

ηζηνξίεο, κέζσ ησλ νπνίσλ εμεηάζηεθε ε θαηάθηεζε ηνπ ζηφρνπ, ήηαλ άξηζην, κε κηα 

κηθξή βνήζεηα ζε δπν –ηξεηο εξσηήζεηο απφ ηηο πέληε θνηλσληθέο ηζηνξίεο απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο Π..  

Ζ παξνχζα κειέηε εμέηαδε ηε δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ κε ηε 

βνήζεηα ηεο Π.. κέζσ ηνπ ζηφρνπ ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο. Χζηφζν ζεκαληηθή 
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βειηίσζε είρε ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ καζεηή, ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ νξγάλσζε θαη 

απηφ είλαη αμηφινγν  θαη δελ πξέπεη λα παξαβιεθζεί. Σν δηαθνξνπνηεκέλν δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα βνήζεζε ην καζεηή λα αλαπηχμεη αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο θνηλσληθέο, 

αθαδεκατθέο θαη ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη απηφ επηβεβαηψζεθε απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ ελειίθσλ. Απφ ηηο ηέζζεξηο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο επαιεζεχηεθαλ πιήξσο απφ ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα νη 1
ε
, ε 2

ε
 

θαη ε 4
ε
 ελψ ε 3

ε
 επαιεζεχηεθε κεξηθψο αλαθνξηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνλνκία 

ηνπ καζεηή κε ηνπο άιινπο, πξνβάιινληαο νη ζπλεληεπμηαδφκελνη θάπνηεο ελζηάζεηο 

θαη πξνβιεκαηηζκνχο αλαθνξηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνλνκία ζην νηθνγελεηαθφ 

ηνπ θπξίσο πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα έρεη κε ηε ζεηξά ηνπ αληίθηππν ζην θνηλσληθφ. 

 

5. Πξνηάζεηο 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπλαληνχλ κία παξφκνηα πεξίπησζε παηδηνχ κε απηή ηνπ 

καζεηή ηεο έξεπλάο καο, ζα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηε 

δηδαθηηθφ ηνπο έξγν αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ καζεηή πνπ ζπλαληνχλ, ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηβάιινλ θαη λα αλαπηχζζνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.  

Ζ παξνχζα κειέηε πξνηείλεη νξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο ζηελ 

εηδηθή αγσγή ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Πξνηείλεη, γηα 

παξάδεηγκα, ηε δηεξεχλεζε ηεο δηδαζθαιίαο δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ παηδηψλ κε 

ΓΝΧΤΚΟΗ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε εμαγσγή πην αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζή ηνπο. Αθφκε πξνηάζζεηαη ε δηεξεχλεζε πην ζπάλησλ 

εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ή ζπάλησλ ζπλδξφκσλ, ψζηε λα έρνπκε φζν ην 

δπλαηφλ πην πιήξε εηθφλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ εθπαίδεπζεο. ρεηηθά κε ηελ έληαμε, πξνηείλεηαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηε ζρνιηθή έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη πψο απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 
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εηδηθφηεξα αλ νη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο καζεηψλ κε αλαπεξίεο ή / θαη εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο δηεπθνιχλνληαη κε ηελ παξάιιειε ζηήξημε. 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία: 

Ηλικία: 

22-30                          31-40                                41-50                              51+           

Φφλο: 

Άνδρασ                                Γυναίκα   

Χρόνια υπθρεςίασ ςτθν εκπαίδευςθ ςυνολικά:  

0-3                     4-7                      8-16                          17-25                                  26+        

Δξσηήζεηο: 

1. Θεσξείηαη πσο ν καζεηήο ζε γεληθέο γξακκέο βνεζείηαη κέζα ζηελ ηάμε απφ 

ην ππνζηεξηθηηθφ πξφγξακκα ηεο Π..;  

     Πάξα πνιχ 

          Αξθεηά 

          Μέηξηα  
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          Διάρηζηα 

          Καζφινπ 

 

2. Ζ δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ηεο Γιψζζαο  δηεπθνιχλεηαη κε 

ην πξφγξακκα ηεο Π..;  

     Πάξα πνιχ 

     Αξθεηά 

     Μέηξηα  

     Διάρηζηα 

     Καζφινπ 

 

3. Ζ δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ησλ Μαζεκαηηθψλ δηεπθνιχλεηαη 

κε ην πξφγξακκα ηεο Π..; 

     Πάξα πνιχ 

     Αξθεηά 

     Μέηξηα  

     Διάρηζηα 

     Καζφινπ 

 

4. Ζ δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ηεο Μειέηεο  δηεπθνιχλεηαη κε 

ην πξφγξακκα ηεο Π..; 

     Πάξα πνιχ 

    Αξθεηά 

    Μέηξηα  

    Διάρηζηα 

    Καζφινπ 

 

5. Θεσξείηαη φηη ην πξφγξακκα ηεο Π.. κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά  

κέζα ζηελ ηάμε φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ 

ελφο καζεηή κε πγγελή Πνιιαπιή Αξζξνγξχπσζε; 

     Πάξα πνιχ 

     Αξθεηά 

     Μέηξηα  

     Διάρηζηα 
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    Καζφινπ 

 

6. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπθνιχλεη ην καζεηή ζηελ θαηαλφεζε 

θεηκέλνπ 5-10 γξακκψλ; 

     Πάξα πνιχ 

     Αξθεηά 

     Μέηξηα  

     Διάρηζηα 

     Καζφινπ 

 

7. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπθνιχλεη ην καζεηή ζηελ θαηαλφεζε 

γξακκαηηθψλ θαλφλσλ ηεο Β‟ ηάμεο; 

      Πάξα πνιχ 

      Αξθεηά 

      Μέηξηα  

      Διάρηζηα 

      Καζφινπ 

 

8. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπθνιχλεη ην καζεηή ζηελ θαηαλφεζε 

νιφθιεξνπ θεηκέλνπ ζηε Γιψζζα; 

      Πάξα πνιχ 

      Αξθεηά 

      Μέηξηα  

      Διάρηζηα 

      Καζφινπ 

 

9. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπθνιχλεη ην καζεηή ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

εθάζηνηε καζήκαηνο ηεο Μειέηεο; 

     Πάξα πνιχ 

     Αξθεηά 

     Μέηξηα  

     Διάρηζηα 

     Καζφινπ 
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10. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπθνιχλεη ην καζεηή ζηελ επίιπζε 

γισζζηθψλ αζθήζεσλ ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π.; 

     Πάξα πνιχ 

     Αξθεηά 

     Μέηξηα  

     Διάρηζηα 

     Καζφινπ 

 

11. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηεπξχλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνλνκία ηνπ 

καζεηή κε ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπ;  

Πάξα πνιχ 

Αξθεηά 

Μέηξηα  

Διάρηζηα 

Καζφινπ 

 

12. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία εληζρχεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ 

καζεηή;  

Πάξα πνιχ 

Αξθεηά 

Μέηξηα  

Διάρηζηα 

Καζφινπ 

 

13. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία εληζρχεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα 

κάζεζε; 

Πάξα πνιχ 

Αξθεηά 

Μέηξηα  

Διάρηζηα 

Καζφινπ 

 

14. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία βνήζεζε ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

καζεηή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ; 
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Πάξα πνιχ 

Αξθεηά 

Μέηξηα  

Διάρηζηα 

Καζφινπ 

 

15. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ζεσξείηαη πσο βνεζάεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

απηνζπλαηζζήκαηνο ηνπ καζεηή; 

Πάξα πνιχ 

Αξθεηά 

Μέηξηα  

Διάρηζηα 

Καζφινπ 

 

16. Ζ ζηνρεπκέλε θαη αηνκηθή δηδαζθαιία (ΑΓΔΠΔΑΔ) ππνζηεξίδεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε ΠΑ; 

     Πάξα πνιχ 

     Αξθεηά 

     Μέηξηα  

     Διάρηζηα 

     Καζφινπ 

 

17. Σν ΑΓΔΠΔΑΔ βνεζάεη, θαηά ηε γλψκε ζαο, απνηειεζκαηηθά ηελ εληαμηαθή 

δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε ΠΑ εληφο ηάμεο; 

     Πάξα πνιχ 

     Αξθεηά 

     Μέηξηα  

     Διάρηζηα 

     Καζφινπ 

 

18. Σν ΑΓΔΠΔΑΔ βνεζάεη, θαηά ηε γλψκε ζαο, απνηειεζκαηηθά ηελ εληαμηαθή 

δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε ΠΑ εθηφο ηάμεο (δηαιείκκαηα, γηνξηέο, πεξίπαηνη- 

εθδξνκέο); 

     Πάξα πνιχ 
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     Αξθεηά 

     Μέηξηα  

     Διάρηζηα 

     Καζφινπ 

 

19. Σν ΑΓΔΠΔΑΔ βνεζάεη, θαηά ηε γλψκε ζαο, απνηειεζκαηηθά ηελ εληαμηαθή 

δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε ΠΑ αλαθνξηθά κε ηελ εμσζρνιηθή ηνπ δσή; 

     Πάξα πνιχ 

     Αξθεηά 

     Μέηξηα  

     Διάρηζηα 

     Καζφινπ 

 

20. Σν ΑΓΔΠΔΑΔ βνεζάεη, θαηά ηε γλψκε ζαο, απνηειεζκαηηθά ηελ εληαμηαθή 

δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε ΠΑ ζην γεληθφηεξν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ; 

     Πάξα πνιχ 

     Αξθεηά 

     Μέηξηα  

     Διάρηζηα 

     Καζφινπ 
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3η θάζη: Σςέδιξ δόμηζηπ διδακηικξύ ποξγοάμμαηξπ ζηημ ρπξζηήοινη ητμ ακαδημαυκώμ δοαζηηοιξηήητμ. 

Σημηπεία μαζεηή 

Όκμμα:  Παμαγιώηηπ 

Τάλε θμίηεζεξ:Β’ Δημξηικξύ   ελάμεκμ: α ‘  

Γπίπεδα επίδμζεξ (Γλάμεκμ – ηάλε) 

Ακάγκωζε Γναθή Μαζεμαηηθά 

α΄ ενάμημξ 
 
Β΄ Δημξηικξύ 

 

β΄ ενάμημξ 
 
Α΄ Δημξηικξύ 

 

β΄ ενάμημξ 
 
Β΄ δημξηικξύ 

Ηιηθία:   8,5 εηώμ 

Πανέμβαζε εηδηθήξ αγωγήξ: Παοάλληλη Σηήοινη 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ:  Σξβαοά Οοθξπεδικά Γλαηηώμαηα 

(ΚΓΔΔΥ) 

 
 

Δηδαθηηθόξ ζηόπμξ: 
Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην δεμί ηνπ ρέξη γηα λα γξάθεη κφλνο ηνπ,  

αθνινπζψληαο ηελ νκάδα. 

Φνμκμδηάγναμμα δηδαθηηθήξ πανέμβαζεξ 

Ημ. έκανλεξ: Ημ. Λήλεξ: Δηάνθεηα 

13/1/2014 30/4/2014 8 παοεμβάζειπ 

Αρηξανιξλόγηζη (παιδαγτγικόπ αμαζηξςαζμόπ): 

Τι πεοιμέμτ μα πάει καλά: Πεοιμέμτ μα μπξοεί μα ςοηζιμξπξιεί 
ηξ δενί ηξρ ςέοι για μα γοάθει μόμξπ ηξρ, από ηη ζηιγμή πξρ 

λόγτ ςειοξρογείξρ ζηξ αοιζηεοό δεμ θα μπξοεί αμ ςοηζιμξπξιεί 
και ηα αοιζηεοό τπ ρπξβξηηικό.  

Τι πεοιμέμτ μα μημ πάει καλά: Πξλύ πιθαμό ζε κάπξιεπ 

δοαζηηοιόηηηεπ μα ςοειαζηεί ηη βξήθεια μξρ για ηημ ξλξκλήοτζη 
ηξρπ.  

Τι θα ποέπει μα ηοξπξπξιήζτ: Ίζτπ ςοειαζηεί μα αμαλύζτ 
κάπξια βήμαηα ζε μικοόηεοα. 

 

Υιηθά  

Βηβιημηεηνάδηα Βηβιία θαη ακαιώζημα Ηιεθηνμκηθά 

 Χαιίδη Υπμιμγηζηήξ 

Βηβιίμ Γιώζζαξ Β’ 

Δεμμηηθμύ 

Φανηόκηα Α4 Κηκεηό ηειέθωκμ 

Νμεηηθέξ ηθακόηεηεξ εθεμενίδεξ Ανμόκημ  

Σοκαηζζεμαηηθή μνγάκωζε Κόιια- πιαζηηθμπμηεηή Φνωμαηηζημί ζηοιμί 

Πνμθμνηθόξ ιόγμξ Μπαιάθη anti -stress  

 Βέιηνμκ Γθηοπωηή 

 Μανθαδόνμοξ Δηαδίθηομ 
 

ΒΗΜΑΤΑ- ΟΔΗΓΙΓΣ- Δοαζηηοιόηηηεπ 
1Ο Βήμα:  
Να κπνξεί λα μερσξίδεη ηα θχξηα απφ ηα θνηλά νπζηαζηηθά, 
ρξεζηκνπνηψληαο ην δεμί ηνπ ρέξη 

2Ο Βήμα: 
Να θάλεη ζπιιαβηζκφ (γξαπηφ) ησλ ιέμεσλ, πνπ πεξηέρνπλ ζχκθσλα 
ηα νπνία ρσξίδνληαη θαη άιια πνπ δελ ρσξίδνληαη. 

3Ο Βήμα: 
Να αλαγλσξίδεη ηα βαζηθά κέξε ηνπ ιφγνπ: νπζηαζηηθά θαη ξήκαηα  

4Ο Βήμα: 
Να  δηαθξίλεη ην νξηζηηθφ θαη ην αφξηζην άξζξν κέζα απφ αζθήζεηο  

(ςπρνθηλεηηθφηεηαο). 

 

Υιηθά  

Βηβιημηεηνάδηα Βηβιία θαη ακαιώζημα Ηιεθηνμκηθά 

 Χαιίδη Υπμιμγηζηήξ 

Βηβιίμ Γιώζζαξ Β’ 

Δεμμηηθμύ 

Φανηόκηα Α4 Κηκεηό ηειέθωκμ 

Νμεηηθέξ ηθακόηεηεξ εθεμενίδεξ Ανμόκημ  

Σοκαηζζεμαηηθή μνγάκωζε Κόιια- πιαζηηθμπμηεηή Φνωμαηηζημί ζηοιμί 

Πνμθμνηθόξ ιόγμξ Μπαιάθη anti -stress  

 Βέιηνμκ Γθηοπωηή 

 Μανθαδόνμοξ Δηαδίθηομ 
 

ΒΗΜΑΤΑ- ΟΔΗΓΙΓΣ- Δοαζηηοιόηηηεπ 
1Ο Βήμα:  
Να κπνξεί λα μερσξίδεη ηα θχξηα απφ ηα θνηλά νπζηαζηηθά, 
ρξεζηκνπνηψληαο ην δεμί ηνπ ρέξη 

2Ο Βήμα: 
Να θάλεη ζπιιαβηζκφ (γξαπηφ) ησλ ιέμεσλ, πνπ πεξηέρνπλ ζχκθσλα 
ηα νπνία ρσξίδνληαη θαη άιια πνπ δελ ρσξίδνληαη. 

3Ο Βήμα: 
Να αλαγλσξίδεη ηα βαζηθά κέξε ηνπ ιφγνπ: νπζηαζηηθά θαη ξήκαηα  

4Ο Βήμα: 
Να  δηαθξίλεη ην νξηζηηθφ θαη ην αφξηζην άξζξν κέζα απφ αζθήζεηο  

(ςπρνθηλεηηθφηεηαο). 

 

5μ Βήμα:  
Να κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηα ηνπηθά επηξξήκαηα κέζα ζε πξνηάζεηο .  

 

6ξ Βήμα: Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην δεμί ηνπ ρέξη γηα λα γξάθεη 

κφλνο ηνπ  κέζα απφ αζθήζεηο θνπηηθήο. 

7ν Βήκα: Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην δεμί ηνπ ρέξη γηα λα γξάθεη 

κφλνο ηνπ (κέζα απφ αζθήζεηο κνπζηθήο). 

8ν Βήκα: Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην δεμί ηνπ ρέξη γηα λα γξάθεη 

κφλνο ηνπ (κέζα απφ αζθήζεηο εθγχκλαζεο) 

 

Κοιηήοια επιηρςίαπ 

Φνόκμξ: 8 πανεμβάζεηξ  

Σοπκόηεηα επηηοπίαξ: 7/8 θμνέξ 

Οιμθιήνωζε: 8/8 θμνέξ  

Αοημκμμία: Μεζαία                 
 

Αμξιβή 

Λεθηηθή: «Μπνάβμ Πακαγηώηε μμο, ηα πήγεξ πμιύ θαιά». 

Υιηθή: αοημθόιιεηα θαη ζθναγίδεξ από αοημθηκεηάθηα Μαθμοίκ.  

Άιιε: Θα ημο δμζεί ε δοκαηόηεηα μεηά από θάζε πνμζπάζεηα κα 
παίδεη μμοζηθή θαη κα αθμύεη μμοζηθή από ημ ανμόκημ ημο ζπμιείμο. 

Σρμπεοιθξοά: Να μπξοεί μα ξλξκληοώμει με ςαοά ηιπ δοαζηηοιόηηηεπ με όζξ Αλημιόγεζε  



   

95 
 

 

 

 

Γεχηεξε δηδαθηηθή παξέκβαζε: 2ν βήκα 

Να θάλεη ζπιιαβηζκφ (γξαπηφ) ησλ ιέμεσλ, πνπ πεξηέρνπλ ζχκθσλα ηα νπνία ρσξίδνληαη θαη άιια πνπ δελ ρσξίδνληαη. 

Πξφζιεςε- ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο:  

 

Δκπέδσζε-ζηνρεπκέλεο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο:  

 

Φσηνγξαθία 

Αγαπεκέλν αληηθείκελν 

ήκεξα  είλαη 17 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2014  

 

      

 

Φσηνγξαθία 

Αγαπεκέλν αληηθείκελν 

ήκεξα    είλαη 17 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2014  

 

      

 

Φνόκμξ έκανλεξ Χοόμξπ λήνηπ Διάοκεια ξλξκλήοτζηπ:  

15 λεπηά 
              12:05 

 

  

 

12:20 

15 ιεπηά 

 

εκεηψζεηε ηελ γισζζηθή άζθεζε 

 

Να θάλεη αλάγλσζε φισλ ησλ ιέμεσλ ζηελ 

πιαζηηθνπνηεκέλε θαξηέια πνπ ην δφζεθε.  

 

εκεηψζεηε ηηο αηζζεηεξηαθέο – γισζζηθέο  αζθήζεηο:  

 

Να ηνπνζεηήζεη ηηο ζσζηέο έηνηκεο ζπιιαβηζκέλεο 

Φνόκμξ έκανλεξ Χοόμξπ λήνηπ Διάοκεια ξλξκλήοτζηπ:  

15 λεπηά 
              12:05 

 

  

 

12:20 

15 ιεπηά 

 

εκεηψζεηε ηελ γισζζηθή άζθεζε 

 

Να θάλεη αλάγλσζε φισλ ησλ ιέμεσλ ζηελ 

πιαζηηθνπνηεκέλε θαξηέια πνπ ην δφζεθε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκεηψζεηε ηηο αηζζεηεξηαθέο – γισζζηθέο  αζθήζεηο:  

 

Να ηνπνζεηήζεη ηηο ζσζηέο έηνηκεο ζπιιαβηζκέλεο 

θαξηέιεο ζε θάζε ιέμε. 

  

                                                                   

 Απηναμηνιφγεζε καζεηή- ιεθηηθνπνίεζε ζπλαηζζεκάησλ 

Μξρ άοεζε αρηό 
πξρ έκαμα, ηα 

καηάθεοα  

Δεμ μξρ άοεζε, 
δρζκξλεύηηκα, δεμ 

καηάλαβα ηι έποεπε 
μα κάμτ 

Έηζι και έηζι ηα 
πήγα, είςα 

δρζκξλίεπ, αλλά ηξ 
πάλεσα 

   

 

Απηναμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ: Θεσξψ πσο ε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ επαξθήο.  

 
Ση πήγε θαιά: Ο Π. ηα θαηάθεξε θαη ράξεθε γη‟ απηφ. Υξεηάζηεθε φκσο ηε βνήζεηα κνπ, γηαηί δελ κπνξνχζε λα ςάρλεη ζε ηφζν εχξνο ηε 
ζσζηή ιέμε.  

                                           
Ση λα δηαθνξνπνηήζσ: Να κεηψζσ ηελ πνζφηεηα θαη έθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ννκίδσ πσο ήηαλ παξαπάλσ απ „ φηη κπνξνχζε. 
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Όλνκα ΜηπρΦ:____________________________________________________________________________________________ 

Έντυπο διδακτικής αλληλεπίδρασης 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΣΟΧΟ:     Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην δεμί ηνπ ρέξη γηα λα γξάθεη κφλνο ηνπ 

Μακθτισ/τρια: Παναγιϊτθσ  θλικία: 8,5 ετϊν   χολείο: 7ο Δ.. Καλαμάτασ 
          Σάμε: Β2   Γηάγλσζε: νβαξά Οξζνπεδηθά Διαηηψκαηα κε ζχλζεηεο Γλσζηηθέο, πλαηζζεκαηηθέο θαη Κνηλσληθέο δπζθνιίεο 

                   Αξ. Πξαθηηθήο Άζθεζεο : 22ε    ρφιηα: (ιέμεηο θιεηδηά):  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ τοχευμζνεσ δραςτθριότθτεσ μακθςιακισ ετοιμότθτασ:  
 

τοχευμζνεσ δραςτθριότθτεσ γλωςςικϊν ακαδθμαϊκϊν 
δεξιοτιτων:  

α/α, θμερομθνία 
(γξάθεηε απφ θάησ) 

Ο μακθτισ/τρια (τι λζει, τι 
δείχνει, τι γράφει, τι 
διαβάηει κλπ)- (γράφετε από 

κάτω) 

Ο εκπαιδευτικόσ(τι λζει, τι 
δείχνει, τι γράφει, τι διαβάηει 
κλπ)- (γράφετε από κάτω) 

Η απάντθςθ του 
μακθτι/τριασ (τι λζει, τι 
δείχνει, τι γράφει, τι 
διαβάηει κλπ)- (γράφετε από 

κάτω) 

χολιαςμόσ και 
παιδαγωγικόσ 
αναςτοχαςμόσ (τι πιγε 
καλά, τι δεν πιγε, τι μπορϊ 
να αλλάξω)- (γράφετε από 

κάτω) 
1-4-2014  

«Κπξία, ζέισ λα ην γξάςσ 

κόλνο κνπ ην γξαπηό ιόγν» 

 

 

 

 

 

«Κπξία!! Μνπ άξεζε 
πνιύ πνπ έθνςα! Να 
μαλαθόςσ! Να κνπ δώζεηε θη 

άιια ραξηηά λα θόβσ!! 
Χαραρ» 

 
 

«Δίζαη ζίγνπξνο Παλαγηώηε κνπ; 
Γηα λα κελ θνπξαζηείο θαη λα κελ 
αξγήζεηο ζνπ ην ιέσ, αλ ζεο 

κπνξνύκε λα ην πνύκε 
πξνθνξηθά» 

 
 
 

 
 

«Αιήζεηα Παλαγηώηε κνπ;; Δ, 
ηόηε, ηελ επόκελε θνξά πνπ ζα 
θάλνπκε θάηη αληίζηνηρν, ζα ηα 

θόςεηο κόλνο ζνπ!» 

 

 

« Δεε, εληάμεη, δελ πεηξάδεη 
θπξία. Γελ θνπξάδνκαη. Μνπ 
αξέζεη λα γξάθσ!»  

 
 

 
 
 

 
 

«Γηνύπηηη!! Τν ιέσ θαη ζηε 
κακά ζην ζπίηη λα κνπ δίλεη 
δηάθνξα ραξηηά λα θόβσ 

δηάθνξα, έηζη» 

Ο Παλαγηψηεο ηα πήγε πάξα 
πνιχ θαιά ζήκεξα! Καη 

γξαπηφ ιφγν έγξαςε κφλνο 
ηνπ θαη κηα ραξά ηα θαηάθεξε 
ζην θφςηκν ηνπ ραξηνληνχ κε 

ην ςαιίδη. Γηα αξρή έγξαςε 
πάξα πνιχ θαιά. Απηφ πνπ 

ζέινπκε λα βειηηψζνπκε 
είλαη ε κεγαιχηεξε 
απηνλνκία ζηε γξαθή ηνπ 

δεμηνχ ρεξηνχ, ηελ ηαρχηεηα 
γξαθήο θαη ηε δχλακε (κε 

ηελ νπνία παηά ην κνιχβη). 
Απηά φια είλαη αξθεηά 
ζεκαληηθά, γηαηί θαηά 

πξψηνλ απφ δσ θαη πέξα ν Π. 
ζα γξάθεη κφλν κε ην δεμί 
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Κείκελν  Κνηλσληθήο  Ιζηνξίαο 

Όινη κπνξνύκε πάληα γηα ην θαιύηεξν 

 

Οη άλζξσπνη είλαη   …………… …………………   φηαλ 

πξνζπαζνχλ. Δάλ πξνζπαζήζνπκε, κπνξνχκε λα έρνπκε επηηπρία .  Οη  

    …...................κνπ πάληα πξνζπαζνχλ λα έρνπκε εκείο νη 

καζεηέο  ………………….. θαη φηαλ απηφ ζπκβαίλεη 

ραίξνληαη πνιχ θαη απηέο θαη εκείο.  

 Όινη νη καζεηέο ζηελ ηάμε πξνζπαζνχκε λα βειηηψζνπκε θάηη ζην νπνίν έρνπκε 

δπζθνιία.  

Καη εγψ πξνζπαζψ λα κε ηε βνήζεηα ηεο Κπξίαο κνπ, λα  

………………... κφλνο κνπ γξήγνξα θαη λα πξνιαβαίλσ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.  

Απηφ κε θάλεη  ……………………………., φηαλ ην πεηπραίλσ.   

Γη’ απηφ θαη πξνζπαζψ πην ζπρλά λα εμαζθνχκαη ζην γξάςηκν. 
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Ερωτιςεισ κατανόθςθσ κειμζνου 
 

1θ ερϊτθςθ: Πφηε ληψζνπκε ραξνχκελνη, ζχκθσλα κε ην θείκελν πνπ κφιηο δηάβαζεο; 

 

1θ απάντθςθ Όηαλ έρνπκε δπζθνιία 

 

 

2θ απάντθςθ Όηαλ έρνπκε επηηπρία 

 

        Χ 

3θ απάντθςθ Όηαλ έρνπκε απνηπρία 

 

 

          

3θ ερϊτθςθ:  Ση πξνζπαζψ θαη εγψ πνιχ κέζα ζηελ ηάμε; 

 

1θ απάντθςθ Να γξάθσ κφλνο κνπ γξήγνξα 

 

 

              Χ 

2θ απάντθςθ Να θάλσ ηηο εξγαζίεο κνπ κφλνο κνπ 

 

 

 

3θ απάντθςθ Να κηιάσ κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ   
 

 

2θ ερϊτθςθ:  Ση πξνζπαζνχλ νη θπξίεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο; 

1θ απάντθςθ Να είλαη ραξνχκελνη 

 

 

2θ απάντθςθ Να είλαη επηηπρεκέλνη  

 

 

          

                3θ απάντθςθ Να είλαη ραξνχκελνη θαη επηηπρεκέλνη  

 

 Χ 
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Κείκελν  Κνηλσληθήο  Ιζηνξίαο 

Παίδω κνπζηθή κόλνο κνπ! 

ε πνηνλ δελ αξέζεη ε  ;! 

Όια ηα παηδηά θαη νη κεγάινη ιαηξεχνπλ ηε κνπζηθή. 

Δκέλα κνπ αξέζεη πνιχ θαη λα  θαη λα  κνπζηθή. 

ην ζρνιείν κνπ έρνπκε ην αγαπεκέλν κνπ κνπζηθφ φξγαλν, έλα 

! 

Κάπνηεο θνξέο κε ηελ θπξία κνπ παίδνπκε αξκφλην καδί. 

Σψξα έρσ κάζεη θαη παίδσ κφλνο κνπ! 

Η θπξία κνχ έρεη πεη φηη είλαη θαιφ λα παίδσ αξκφλην ή άιιν κνπζηθφ φξγαλν. 

Μνπ αξέζνπλ νη δηαθνξεηηθνί ήρνη πνπ βγάδεη ην αξκφλην. 

Υαίξνκαη πνπ κπνξψ θαη εγψ κφλνο κνπ πηα λα  ! 

Θα ζπλερίζσ λα παίδσ αξκφλην κφλνο κνπ, γηαηί κνπ αξέζεη πνιχ θαη κε θάλεη λα 

ληψζεη πνιχ  ! 
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Ερωτιςεισ κατανόθςθσ κειμζνου 

 

1θ ερϊτθςθ: Ζ κνπζηθή αξέζεη ζε:  

 

1θ απάντθςθ Παηδηά θαη ειηθησκέλνπο 

 

 

2θ απάντθςθ Γνλείο  

 

         

3θ απάντθςθ ε κεγάινπο θαη κηθξνχο 

 

 

         Χ 

 

3θ ερϊτθςθ:  Γηαηί λνκίδεηο φηη είλαη θαιφ λα παίδεη κνπζηθή ν αθεγεηήο; 

 

1θ απάντθςθ Σνλ βνεζάεη ζε θάπνηα δπζθνιία πνπ έρεη  

Χ 

2θ απάντθςθ Σνλ εξεκεί  

 

 

 

 

 

3θ απάντθςθ Σνλ βνεζάεη λα θάλεη πην γξήγνξα ηα καζήκαηα ηνπ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2θ ερϊτθςθ:  χκθσλα κε ηνλ αθεγεηή, ηνπ αξέζεη πην πνιχ λα παίδεη: 

1θ απάντθςθ Αξκφλην  

 

 

2θ απάντθςθ Με ηε δαζθάια ηνπ αξκφλην 

 

 

 

 

 

 

          

                3θ απάντθςθ Να παίδεη κφλνο ηνπ αξκφλην  

 

 

 

 

 

 

Χ 
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Δλδεηθηηθέο νπηηθνπνηεκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο 

  Γξαζηεξηόηεηα 3
εο

 δηδαθηηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο 

  Γξαζηεξηόηεηα 5
εο

 δηδαθηηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο 

 Γξαζηεξηόηεηα 6
εο

 δηδαθηηθήο δηαθνξνπνίεζεο 
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 Γξαζηεξηόηεηα 8
εο

 δηδαθηηθήο δηαθνξνπνίεζεο 

 

 


